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Předmluva.
Přítomný Lužický (t. j. přesněji řečeno horno

lužický) slovník jest třetí části mé práce o lužicko
srbském jazykua literatuře, z níž Krátká příručka
hornolužické srbšťiny a Lužichosrbská čítanka jsou
již v rukou našich přátel Lužice. Slovník jsem pů
vodně zamýšlel vydati jako část Čítanky, ale po
něvadž jsem chtěl, aby posloužil při čtení lužických
věcí vůbec, a to nejen Cechům, nýbrž i Jihoslova
nům, doplnil jsem jej ve větší Lužicko-česko-jihoslo
vanský slovník kapesnía připojil též část česko
lužickou. Slovník sám jest spíše diferenciální a spo
kojuje se namnoze pouhými hesly, jak lužickými,
tak českými i jihoslovanskými (srbochorvatskými).
Čtenář lužických knih jistě si snadno najde smysl
slova složeného anebo doplní výraz příslušnou kon
covkou, jako na př. pisač —psáti, a napisač —
napsati, wjesč — vésti a přewjesčé— převésti; po
božny a pobožnosč, anebo snadno pozná příslovce,
které tvoříLužičané z přídavného jména koncovkou
-cy: čěski, čěscy — český, česky; wumjelski, wu
mjelscy — umělecký, umělecky, uměle, jakož i slova
zdrobnělá: stownik, stowničk — slovník, slovníček,
hřowa, htowička, htóbčka — hlava, hlavička, brat,
bratřik — bratr, bratříček atd; slova v obou jazy
cích shodná uvedena nejsou.

Celkově odkazuji čtenáře lužických věcí k své
Krátké příručce hornolužické srbštiny, v níž najdou
potřebné poučení mluvnické, zejména tvaroslovné.
Připojil jsem tedy k jednotlivým slovům jejich rod,
podle něhož si pak Čtenáři snadno ve skloňování
v Příručce najdou další tvary jak lužické tak české,
stejně jako podle příslušnosti tříd slovesných, ozna
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čených římskými číslicemi [ až VI, najdou další
tvary slovesné.

Přítomný slovníček, první lužický slovník u nás,
chce usnadniti čtení lužických novin a lužických knih
vůbec. Pro zevrubnější studium horní lužičtiny od
kazuji čtenáře k Lužicko-německému slovníku Pfu
lovu z r. 1866a k Německo-lužickému slovníku Rěza
kovu z r. 1920. Malý Slovníček Smolerův z roku
1843 je již dávno rozebrán a byl nahrazen letos
větším a dokonalejším slovníkem Mukovým »Serbsko
němski a němskoserbski přiručny slownik«. Pro
čtení dolnolužických textů nemáme dnes vůbec slov
níku. Starší, slabá práce Zwahrova z r. 1847 jest již
rozebrána a veliký vědecký Dolnolužický slovník
Mukův, v rukopise hotový, uvázl za války v Ru
sku, kde byl nákladem Petrohradské akademie vy
dáván, v 62. archu u písmene N — to jest tedy asi
v polovině. Doufejme, že za klidných poměrů ve
liké dílo Mukovo bude v dohledné době skončeno.
Jinak by bylo žádoucno, abychom měli zatím aspoň
příruční slovníček dolnolužický, neboť jej velmi po
hřešujeme.

V závěr děkuji p. M. Mezzoranoví za ochotné
přispění při doplnění jihoslovanských hesel Slov
níku, jakož i p. J. Cyžovi-Zuřčanskému za částečnou
účast při sestavování části čČesko-lužické a za pro
čtení korektur celého slovníku. Mimo to považují
při dokončení celého díla za svou povinnost po
-děkovati tiskárně »Politiky« a zejména pp. řed.
K. Balounoví a Z. Jovanovičovi za ochotné přispění
při tisku a za brzké i přesné vydání všech tří částí
mé práce. A konečně znova děkuji p. min. radovi
Fr. Mlčochovi, s jehož pomoci bylo možno vydati celé
dilo Příručku, Cítanku i přítomný Slovník najednou.

V Praze dne 15. října 1920.

Josef Páta.



Serbskíim čitarjam!
Tutón Serbski (t. j. lépje prajene hornjoserbski

stowník je třeči džěl mojeho džěla wo serbskej rěči
a literaturje, z kotrehož stej „Krátká příručka hor
nolužické srbštiny“ a „Serbska Čítanka“ hižo w ru
komaj přečelow Lužicy. Zwoprédka myslach na
stownik jako džél Citanki, ale dokelž chcych, zo by
stužil při čitanju serbskích wěcow zcyťa, dopjelních
jón do wjetšeho kapsoweho sfownika a přidach tež
čěskoserbski džěl. Stownik sam je skerje diferenci
alny — rozdžělny — a spokoja so zwjetša ze Sa
mymi hestami, kaž serbskimi tak čěskimi a južno
stowjanskimi (serbsko-khórwatskimi). Citař čěskich
knihow zawěsčéesej namaka snadno zmysí zesta
janeho- stowa abo dopjelní sej wuraz z přisíušnej
kóncowku, jako na př. psáti — pisaé, a napsati —
napisač, vésti — wjesé a převésti — přewjesé ;
zbožný a zbožnost; král a království, abo póznaje
snadno přistowjesník, kotryž tworja Ceša z při
pawnika z kóncowku-é, -o (pola přidawnikow na -cký,
-ský na -cky, -sky, např. český — česky, — lužický —
lužicky — čěski — čěšcy, tužiski (serbski) — tu
žiscy), kaž tež pomjenšeňki: slovník — slovníček,
hlava — hlavička — hlavinka, bratr — bratřík
— bratříček atd.

W druhim zložuju kedžbnosé serbskich čitarjow
k swojej »Krátkej příručcy hornolužickeje srbštiny <,
hdžež naňdu podla serbskeho twórboslowa tež naj
nuzniše rěčničné powučenja wo Čěščinje. K jed

notlivym stowam sym přidal jich ród, po kotrymžnaňdu sej čitarjo potom snadno w skfonjowanju
w »Příručcy« wšě dalše twórby, kaž serbske tak tež
čěske. Tohorunja sej naňdu po přistušnosči stowje
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sowych rjadownjow, woznamjenjenych z romskimi
cyframi [ hač VÍ dalše slowjesowe twórby.

Cěskoserbski džěl tutoho stownička chce serb
skemu čČitařstwuwolóžič čitanje čéskich nowin a kni
how -zcylaa wobsahuje tež najběžniše wurazy, trěbne
za wšědnu konversaciju. Stóž chce čěsku rěč do
ktadnišo studowaé, tón njech saha za Rankowym
stownikom (I. čěskoněmskí, II. němskočěski) a za
Gebauerowej-Ertlowej »Ceskej mluvnicu< za srědžne
šule — Dobrej praktiskej rěčnicy stej wuštoj wot
Maschnera (Tschechische Konversationsgrammatik,
Methode Gaspey — Otto- Sauer, J. Groos Heidel
berg) a wot dra. E. Smetánki (w Sammlung Gó
schen — Lipsk; tež konversacija). Dobre praktiske
pomocne knihi za nawuknjenje su dale »Malý Cech«
wot dra. L. Drůbka (Jj.Bielefelďs Verlag, Freiburg
im Breisgau), znaty »Metoula Sprachfůhrer Bohrnisch «
(Berlin—Schoneberg, Langenscheidt) a za konver
saciju Sterzingerowa >»Kniha německé konversace
(Mate, srěnje a wulkewudače).

Skónčnje džakuju so k. M. Mezzoranej za zwól
niwu pomoc při dopjelnjenju južnostowjanskich
hestow, kaž tež k. J. Cyžej-Zuřčanskemu za so
budžělo při zestajanju čěskoserbskeho džěla, kaž
tež za čČitanje korekturow cyteho stownika.

W Prazy dnja 15. winowca 1920.
Józef Páta.
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Jugoslavěnskim čiťaocima!
Ovaj Lužički (t. j. točnije rečeno gornjolužički)

rečník je treči deo moga rada o lužičkosrpskom je
ziku 1književnosti, dok su „Krátká příručka horno
lužické srbštiny“ (priručna vežbenica) i „Lužicko
srbská čítanka“ več u rukama naših prijatelja
Lužice. Rečník sam zapravo zamišljao kao sastavní
deo Čítanke, no buduči da sam hteo, da posluži
kod čitanja lužičkih stvari u opšte, proširio sam
ga u večíi džepní rečník i pridodao mu takoder
češko-lužički deo. Sam rečnik je pre svega diferen
cijalan, pa sadržaje na mnogim mestima sušta gesla
Južička, kao i češka i jugoslavenska (srpskohrvat
ska). Čitalac lužičkih knjiga sigurno če lako sam
nači smisao složenih reči ili Če"dopuniti izraz po
desnim nastavkom, kao na pr. pisač — pisati, a
na-pisač — napisati, tojesč — voditi, a pře-wjesé —
prevoditi, pobožny i pobožnosč, ili če lako prepo
znati prilog, koji tvore Lužičani 1zprideva s nastav
kom -cy: čéski, čéscy— češki, wumjetski, wumjetscy
— umetnički, umetno, kao irečíi: sťoronik, stowničk
— rečník, rečničic, htowa, htowička — ulava, ola
vica, brat. bratřik — brat, bratič itd.

Inače upučujem čitaoce lužičkih stvari na moju
Kratku priručnu vežbenicu gornjolužičkog srpskog
jezika, u kojoj če nači potrebne gramatičke pouke,
osobito -oblikoslovne. Dodao sam dakle pojedinim
rečima rod, prema kojem če čitaoci u sklonidbi u
Příručci nači daljnje oblike i lužičke 1 češke (a u
belešci i srpskohrvatske), a isto tako če prema
pripadnosti glagolskih vrsta, označeníh rimskim
brojkama [Ido VÍ, nači dalinje olagolske oblike.



Ovaj če rečník olakšati čitanje lužičkih novina
i lužičkih knjiga u opšte. Ko hoče da se u tančine
uputi u gornjolužičkom jeziku, upučujem ga na Lu
žičko-nemački rečník Pfulov iz ©. 1866 i na Ne
mačko-lužički rečník Rězakov 1z 1920 g. Mali rečnik
Smolerov iz 1843 g. je več davno rasprodani
nadomešten 1920 g. večim i savršenijím Mukovim
rečnikom. Za čitanje doljnjolužičkih tekstova da
nas u opšte nemamo rečnika. Stariji, slabi rad
Zwahrov iz 1847god. je ve rasprodan i veliki
Mukov nauční rečnik, koji je u rukopisu, zapeo je
za rata u Rusiji, zde je izdavan nakladom Petro
gradske akademije u 62. arha, pismena N —
dakle polovice. Nadajmo se, da če za sreďenih
prilika veliko Mukovo delo biti u dogledno vreme
dovršeno. Zato bi bilo poželjno, da imamo barem
priruční rečník doljnjolužički, jer ga veoma trebamo.

Na koncu zahvaljujem g. M. Mezzorani, koji je
dobrohotno pripomogao kod dopunjavanja 1ugo
slavenskih reči Rečnika, kao i g. J. Cyžu-Zufčan
skomu za sudelovanje kod sastavljanja češko-lužičkoďg
dela i za pomoč kod korekture ce log rečnika.

U Pragu 15. oktobra 1920.
Josip Páťa.
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I.

SLOVNÍK

LUŽICKO-ČESKO-JIHOSLOVANSKÝ.

SLOWNIK

SERBSKO-ČĚSKO -JUŽNOSLOWJANSKI.

REČNIK

LUŽIČKO-ČEŠKO-JUGOSLAVENSKI.



A, a.

m. — mužský rod ; ž. — ženský rod ; s. = střední rod ;
n. = nebo (abo, ili).

Složená slova hledej u jednoduchých tvárů. — Ze
stajane sfowa pytaj pola jednorych twórbow. —

Složene reči traži prema jednostavním oblicíma.

Abejcej, -a m. abeceda,
slabikář ; azbuka, buk
var; -O0Wy,-a, -e nebo
-jski, -a, -e abecední;
-jscy abecedně, podle
abecedy, slabikáře.

Abejcejef, -ria m. žák;
učenik ; -ka, -i ž. žá
kyně ; učenica.

Abo,nebo,anebo; ili;abo
— abo, buď — anebo
ili—ili; tón abo tamny
ten či onen; ovaj ili
onaj.

Abt, -a m. opat.
Ale adv. nýbrž.
Aw! au, ouvej! joj, jao!

B, bej.
Baba, -y, ž. bába, stará

žena, bába ; 1. porodní
bába ; 2. bábovka; pri
malja, babica; khuda
baba: khudu babu 10
jič —chytat slepou bábu
(hra na slepou bábu);
igrati se slepog miša.

Babič so IV. zachumlati
se, obléknouti 'se jako
bába ; zakukuljiti se.

Babistwo, -a s. babictví,
porodnictví; babičluk,
primaljstvo.

Baboť, -a m. 1. lomoz, 2.
žvast; 1. štropot, lom
ljava; 2. brbljanje.

Babotač V. žvaniti, še
veliti (rty) ; brbljati.

Babotak, -a m. žvanil;
brbljavac.

Babotanje, -nia s. žva
nění; brbljanje.

Baby, -ow ž. (hvězdy)
plejady ; vlašiči, plejade
(zvezde).

Babyduška, babduška
-i ž. Thymus Serpillum,
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mateřídouška ; majčina
dušica.

Baé V. obyčejně basnič
ku nebo basničkí baé,
vypravovati pohádku
(-ky) ; pričati priču ; ne
moudře mluviti; baje
štož so njehodži =
mluví hlouposti; on
brblja koje što; kóčka
basničku baje —kočka

řede; mačka prede;
ač so [. — žehlič so,

doutnati, tlíti; tinjati.
Bace, -a s. 1. bájení, po

hádkové vyprávění, 2.
žvast; bajanje, pričanje
(bajke) 3.tlení; tinjanje.

Bačoů, -nfa m. čáp; roda ;
Bačoň, vesnice u Budyšina,© něm..Storcha;
-OWY,-a, -e, Čapí; -iCa,
-Yž.pelargonie; -isko,-a
s. veliký, ošklivý čáp, čá
pisko ; bačonjo, -nječca
s. nebo baČonk, -a m.
malý čáp; mala roda.

Bahno, -a s. bahno, ba-;
žina; močvara; blato,
mulj; -naty, -a,-e, -nity
© -niwy,-a, -e bahnitý,
bažinatý; močvaran,bla
tan. [lina ; mulj.

Bahnowina, -y Žž. raše
Bachtač V. 1. kvákati, 2.

pleskati, tlachati; nakla
pati, buncati.
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Bachtak, -a m. klevetník,
tlachač; onaj kojí bunca.

Bachtanje, -a s. kvákot,
pleskot;naklapanje, bun
canje.

Bachtawa, -y ž. klepna,
klevetnice, treperenda ;
blebetuša.

Baja, -e ž. báje, mythuš,
vyprávění; baj, mit;
-iny,-a,-e;-|owy,-a,-e
bájný; bajan, mitski.

Bajepis, -a — bajeslow
stwo m. bájesloví, my
thologie; mitologija.

Bajka, -i -ž. bajka, po
hádka ; priča ; -aty, -a,
-e; owy, -a, -e baj
kový, pohádkový ; kao
iz priče.

Bajkaf, -ria m. bajkář,
pohádkář; -ka, -1ž. baj
jkářka,pohádkářka ; Čo
vek (žena), koji (koja)
priča bajke.

Bajstwo, -a m. bájesloví,
mythologie; mitologija.

Bakut, -a m. sluka; šljuka;
-fowy, -a, -e slučí; -kin.

Balma — bawlma, -y ž.
bavlna; pamuk.

Balka, -i ž. sedmikrása ;
krasuljak.

Bambor, -a m. žvanil;
brbljavac; -a,-Y ž. žva
nilka; blebetuša, brbija
Vica.



Bamborič IV.
brbijati.

Bamski (bamžski), -a, -€
papežský ; papinski.

Bamž, bamuž, -a m.
papež; papa; -žowski,-a,
-e papežský; papinský,
papeški; -Žowy, -a, -€
papežův ; papin.

Bamžička, -1 ž. legenda;
-Kowy, -a, -e legen
dární; legendaran.

Bamžtwo, -a s. papež
ství; papinňstvo.

Bančik, -a m. poutko, sté
blo; mala petlja, zamka.

Bančička, -i ž. džbáne
ček; vrčič, mali vrč.

Banja, -e ž. džbán, ban
daska; vrč,džban, krčag.

Banka,-i ž. banka, -kow
ski, -a, -e; -Kowy,-a,
-e, bankovní; bankovni.

Banka,-i ž. baňka, džbá
nek; vrčič, krčažič,

Bankowka, -i ž. ban
kovka; banka, nov
čanica (papirní novac).

Bantť, -a m. stuha, páska ;
travina; vrpca, traka,
veza, travuljina.

Barba, -y ž. barva, šaf
rán; boja; do barby
dač dáti do barvy;
obojiti; barbafy, -a,-e
barevný, barvitý; obo
jen, bojadisan.

žvanitt; Barbié, -a m. štětec; kist.
Barbidlo, -a s. líčidlo;čo.
Barbjef, -ria m. barvíř;bojadisar,© bojadžija;

-riowy, -a, -e barví
řův; -fskí, -a, -e bar
vířský ;bojadisarski, bojadžijski;© barbjefski,
-eho barvířský pomoc
ník; bojadisarski po
močnik.

Barbjefka, -1 ž. barvířka;bojadisarka.© bojadisa
reva Žena.

Barbjefstwo, -a s. bar
vírna, bojadisaona ; gde
se bojadiše.

Barbič IV. barviti, natí
rati; přeháněti lháti;
bojiti, bojadisati; pre
terivati (u govoru).

Barboměnijak, -a m. mě
nič barev, chameleon;
kon menja boju.

Barbowc, -a m. skřínka
na barvy; kutija, ška
tulja za boje.

Barma,-y ž.parma, (vrsta
ribe).

Baršč, -a m. léčivá by
ina; lekovita biljka;
Heracleum.

Basen, -snje, ž. báseň ;
pesma.

Basnička, -i ž. básnička,
pohádka ; pesmica, pri
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čicíca, priča; basnič
kova kniha pohádková
kniha; knjiga priča.

Basnik, -a, basniefť,-rja
m. básník ; pesnik.

Bažanafnia, -e ž.bažant
nice ; fazanarija.

Beja (bjeja), -e ž. psice,
Šulka, smilnice; kuja,
kučka.

Bejak, -a m. vilník; raz
bludnik.

Bejny, -a, -e smilný; raz
bludni.

Bě — byl, -a, -o 2. a 3.
osoba min. času od slo
vesa byč, být; bio, -la,
-lo (od biti).

Běda, -y ž. bída, svízel.
Bědník, -a m. mrzák,

ubožák; bogalj.
Bědny,-a,-e bídný,ubohý.
Bědowac IV. úpěti, úpím.
Bědowanje, -a s. úpění.
Bědžaty, -a, -e A -awy,

-a, -e bojující, zápasící;
onaj koji se bori, bo
reČi se.

Bědženje, -a s. zápas,
boj; borba, boj, utak
mica.

Bědžef, -rja m. zápas
ník, bojovník; borac,
bojovnik, takmac;-fski,
-a, -e€zápasnický ; bo
rački.

Bědžič (so) IV. zápasiti,
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bojovati; takmiti se, bo
riti se.

Bědžičel, -a, -čef, -rija
m. zápasník, bojovník,
rek, hrdina ; borac, ju
nak.

Béhač, -a m. běžec; trkač.
Běhak, -a m. běhoun,

(vrchnímlýnský kámen);
gornjí mlinski kamen ;
běhaki, -ow běhy (za
ječí na př.); beganje,
trčanje (na pr. zečije).

Běhanňca, běženca, -Y ž.
shon ; strka.

Běhař, -rija m. běžec;
sele (asi 14-nedělní);
nešto što beži; prase
(oko 14 nedelja).

Běhawa, -y ž. úplavice;
srdobolja, griža.

Běhlo, -a s. běh, kurs,
platnost, oběh (0 pe

nězích); tok, kurs, optcaj; pjenjezy z běhla
wzaé, stajič, peníze
vzíti z oběhu; uzeti
novac iz opticaja.

Běhnyé II. — čeknyč u
téci; pobeči, utečČi.

Běch, byl jsem, min. Čas
od byč; bio sam (od
biti). |

Bělobóh, -oha m. Běl
boh, 1. Bůh světla u sta
rých Slovanů, 2. vrch u
Budyšína v Horní Lu



žict;— Belobog,bog
svetla kod starih Sla
vena; gora kod Budy
Šina..

Bětočina, -y ž. bělost;
belina, beloča.

Bělowlósny,-a,-e plavý.
Bělša, -e ž. —Běla,-eje

Bělka (kráva); Belka
(krava).

Běl, -e ž bělmo; bela
mrečica na očima.

Běleč V. bětowaé VÍ.bě
leti; beliti.

Bělef, -ria m. bělič; -fka,
-1 ž. bělička; onaj koji
beli (čovek ili žena).

Bělič, -a m. štětec; kist.
Bělič IV. bíliti; loupati,

beliti. |
Bělik,-a m. bělk,-am.

bílek ; belance.
Bělizna, -y ž. skořápka ;

Iuska.
Běrc, běric, -a in. výběrčí.
Běrka, -1 m. — běrc, vý

běrči; mitniČar.
Běrkownia, -e ž. příjem,příjemdaní;| prihod,

rijem.
Běrna, -y ž. brambora ;

krompir, krtola.
Běrnišéo, -a s. brambo

rové pole; krompirište
(polje s krompirom).

Běrtl, bětl,-a m.=štwórt,
štwórčina, čtvrt: Če

tvrtina; čtvrťák, kvar
tal.

Bětnaf, -rja m. bednář,
-řka, -1 ž. bednářka;
bačvar, -ka.

Bětnarič IV. býti bed
nářem.

Bězman, -a mm.hulvát;
rostak.

Běžeč III. řinouti se; cu
riti. [kuči.

Běžny, -a, -e berný ; te
Bíbasa,-y ž. vulo. nudle ;

rezanci.
Bič, -a m. tlukadlo, srdce

(u zvonu), klacek; bat,
batic, tolijaga.

Bič, biju, biješ... biju,
bija, bíti, tlouci; tuči.

Bidmo, -a s. bidlo, tyč,
závora; motka, letva.

Bikus, -a, bikusk, -a m.tlustý| člověk,| dítě;
debeo, jak čovek (dete).

Bimbaé V.,bimbowaéVI.
bimbnyé II. pohybo
vati, mávatií, klátiti; ma
hati, klatiti, pokretati,
drmati.

Bimbadto, -a s. věc,která
se| pohybuje,| klátí;
klatno.

Bjadto, bodto, -a s.
houba ; cijiva.

Bjakač V. vyplazovati
jazyk (s pohrdáním); pla
ziti jezik.

——
-= ———a———o
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Bjeňtuch, -a m. náplast;
obvoj.

Bjechaf, -rja m. pohár;
peharř, vrč.

Bjeť — rozk. způsob od
brač: ber, beř! uzmi,
imperativ od uzeti.

Bjesada, -y ž. beseda.
Bjez(e) předl. bez(e)

bez; bjeze mnje, beze
mne; bez mene; bjez
poroka, bez výčitek;
bez prebacivanja, bez
reČi.

Bjezdno, bjezedno, -a
s. bezdno, bezedno, pro
past; bezdan.

Bjezdžak, bezděky,nerad,
proti vůli; nerado. pro
tiv volje.

Bjezdžěčny, -a, -e bez
dětný ; bez dece.

Bjezgrotowy, -a, -e bez
drátový ; bežični.

Bjezposrědny,-a, -e bez
prostřední; neposredan.

Bjezstrach,-a m.bezpečí;
sigurnost.

Bka (*bikha), -i ž. ble
cha ; buha.

Btazen, -znja m. blázen ;
luda.

Břazinc, -a m. blázinec ;
ludnica.

Blóčič IV. zablátiti; za
blatiti.

Blócka, -a s. dláto; dleto.
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Blónk, -a m. buňka; čelica.
Bióta, -ow pomn. Blata.
Bíótowčan, -a m. -anka,

-i ž. obyvatel(-ka) Blót,
stanovník (-ica) Blata.

Bíóto, -a s. bláto; blato ;
-jty, -a, -e močálo
vitý; blatan, močvaran.

Blud, -a m. pochybení,
blud, scestí; zabluda.

Bludmo, -a s. obluda;
neman.

Břudnica, -y ž. 1. blá
zinec, 2. bludice ; 1. lud
nica, 2.lutalica (zvezda).

| Břudniščo, -a s. labyrint,
bludiště.

Bludny, -a, -e bludný,
chybný ; pogrešan; btu
dna hlowa šinodrcha;
smušenjak;břudna mysl
utkvělámyšlenka; fiksna
ideja.

Btuki, -a, -€ matný,tma
vý; taman.

Bluzna, -y, -nička, -1 ž.
jizva; ožiljak, brazgo
tina.

Btyšč, -a m. lesk; sjaj.
Btyščič so III. lesknouti.
Btyščinka, -i ž. slída;

macino zlato.
Btysk, -a m. blesk; munja,

bljesak.
Blabaé V. blebtati; ble

betati. [brbljavac.
Blada, -y m. tlachal;



Blady, -0w

blebetanje, brbljanje.
Btach, -a m. plech ; lim,

čela; blešk, -a m. plí
šek; mali komad lima.

Blak, blečk, -a m.skvrna ;
to z blaka njeňdže to
nejde s místa, ani se
nepohne; to se | ne
miče s mesta.

Blawkač V., -owaé VL.,
-knyé II = ščowkač
štěkati; štektati, Jalati.

Blečé,bluju I., bluwaé V.,
blunyé IL blíti; blju
vati.

Blědnica, -y ž. blednička;
bledoča, bledilo.

Bledžié, -u IV. brebtati,
tlachati, plácati, -ám;
brbijati.

Blědžiščo, -a s. bělidlo;
be'orubije.

Bleša, -e ž. bleška, -i
Jáhev, lahvička; boca,
bočica.

Blidaf, -ria m. truhlář;
stolar ; -StWo0,-a s. tru
hlářství; stolarstvo.

Blido,-a s. stůl;sto; blid
ko, blidžičko stolek,
stoleček; stolčič, sto
čic; za blidom sedžeč
seděti za stolem; sediti
za stolom; blidne to
wařstwo společnost(u.

2*

pl. ž. bleb-.
tání s., žvástání; tlachy ;'

tabule), družstvo ; bože
blido večeře Páné ; ča
sna večera.

Blidowaé VI. stolovati,
hodovati; gostiti se, ča
stiti se.

Blinc, -a m. (velký) li
vanec; vrsta kolača.

Blizkowid, -a m. krátkozrakost;-ny| krátko
zvaký ; kratkovidan.

Bližnosé, -e ž. příbu
zenství, -stvo ; srodstvo.

Blota, -y ž. žehlička;
utija; blotowač, -uju
VÍ. žehliti; glačati, uti
jati, peglati.

Bluvač, -am V. blíti; blju
vati.

Bobak, -a m. svišt.
Bob,-a m. bobik, 1. bob;

2. bobek (vavřínový);
lovorov grm.

Boblié IV vařitina tvrdo
(na př. jeja — vejce.
hroch — hrách); kuhati
na tvrdo (na pr. jaje).

Boblija, -e ž. bobule;
boba, bobica.

Bobot, -a m. rachot, du
nění (hromu); tresak,
tutnjava (groma).

Bobotač V. duněti,
chotiti; tutnjiti.

Bóčka,-i ž. pecka, kámen
anebo zrno obilí; ka
men ili zrno žita.

ra
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Bóh, Boha Bůh; božo!
bože! Bog, Bože! Bóh
tón knjez, Pán Bůh;
pomhaj Boh (pomáhej
pán Bůh); Pomozi Bog;
odpověď: Wijerš po
mazy! — Nejvyšší po
moz! Bog ti pomogao!
bóh daf — bóh daj;
dejž bůh; kéž by bůh
to dal! bog dao! da
bog da! Božemje s
Bohem! S Bogom!

Bohowka, -i ž. bohyně;
boginja.

Bohot, -a m. fojt, místo
držící; namjesnik zemije.

Bojazliwosé, -e ž.bázeň;
- strah, nesmelosé,
Bojazny, -a, -e bojácný;

bojažljiv.
Boječ so III. báti se, ostý

chati se; bojati se.
Bojosé, -e Ž. obava.Bójski,-a,-e| (místo

bóžskí) božský; bo
žanski.

Bolmončka, -i ž. květná
neděle; cvetna nedelja.

Bólčk, -a m. malá ná
dobka, hrneček; mala
posuda, lončié.

Bóle, 2. stupeň k jara(velmi),—více;© više;
předco bóle a bóle,
čím dále tím více; što
dalje to više.
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Bolosé, -e ž. bolest, bol.
Bóúk,-a m. čerpačka;po

suda za crpanje, vedro.
Boran, -a m. beran;

ovan.
Bórbot, -a m. šumot,

bzukot; buka, zujanje.
Borbotaé V;mumlati,bru

četi; zujati.
Bórčeé III., borkač V.

bručeti, bzučetí ;mrmlja
ti, zujati.
| Bork,-a m.nevlídné stvo

ření,morous ; brundalo.
Borkawa, -y ž. trusnice,

strusná moucha ; muha.
Bórkotač V. kmitati se,

blikati; bleštiti; mi so
před wočomaj Wšo
bórkoce mně se všech
no před očima míhá;
meni se pred očima
mréěska; lampa bor

| kota lampa bliká; lam
pa se gasl. [brlos.

Borfo, -a s. brloh, zátoka:
Bórnica, -y ž. tkanice,

motouz ; konop.
Bornička, -i ž. tkanička,

konopač.
Borta, -y ž. borta, nevě

stín Čepec; vysoká ho
— molovitá sametová če
pice, ozdobenánahoře

10—12pohyblivýmizla
tými hvězdami; kapa

i za nevestu »bortas.



Bórzowny, -a,-e brzký ;
brzi.

rozžehnati se (s kým)
razstati se.

Bórzy brzy,hned;odmah. Boža matra, -eje -try ž
Bosé I. bodu, bodžeš,

bodt; trkati, bodati;
bosti.

Bow, -a m. džber, velké
vědro ; kabao, škaf.

Bowik, -a m. džbeřík ;
-isko, -a s. ohromný
džber ; kada.

Bóz, boza i bozu m.
bez, šeřík ; jorgovan.

Bozojty, -a, -e bezovitý;|
jorgovanasti.

Bozowe, -a m. bezový
keř; lorgovanov grm

Bože čělo, -eho čěŤa s.
Boží tělo; Božje telo.

Božedla! citoslovce : pro
bůh! za Boga!

Bože džěcto,-eho džěsča
(m. džěčeca) Ježíšek, je
zulátko ; Božje detence,
Isus ; Božoh džesčowy
štom vánoční stromek.

Božemje! (= w bože mje,
v božím jménu) s bo
hem ' s Bogom loučení;
obyčejně v obratech:
budž, budžče w bože
mie! buď s bohem, žij
blaze! dži, džiče nebo
khodž, -Če w bože mje
jdi ve jménu páně, jdi
s bohem! idi s Bocgon!

|

|

krucifix, kříž; križ, ra
spelo.

Boža nóc, -eje nocy ž
svatá noc, štědrovečerní
noc; badnja noč.

Boža ručka, -eje ručki
Ž. mrtvice; jeho je b.
r. zajala, ranila ho
mrtvice; kap mu pala.

Bože sedleško, -eho -ka
s. hlas (anebo bájeslov
ná bytost) věštící ne
štěstí; glas ili biče, koje
naveščuje nesreču.

Bože stpěče, -eho -ča s.
nanebevstoupení; uza
šašče.

Bradla, -dlow plur. s.
bradla ; bradva.

Brach, -a m. chyba, ne
dostatek ;pogrješka, po
manjkanje, nedostatak.

Brachowaé VÍ. chyběti,

Božemje da(wa)č komu

nedostávati se; pogrje
šití, faliti, nedostajati.

Brambor, -a m. vulg.
Braniborák, Prušák ;
nadimak za Prusa.

Bramborska, -eje vulg.
Prusko; nadimak za
Prusiju.

BraščČenije, -a s. k slo
vesu braščié IV., ko
nati úřad brašky, staro
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svata, tlampače ; staro-, Brjód, -oda X -odu m.
svatovati. | vřed; Čir.

Braška, -i m. starosvat, ;Brjóh, -oha m. břeh,
tlampač ; stari svat. stráň; obala.

Brašnica, -v ž.,brašnik,' Briuch, -a m., brjušk, -a
-a m. mrzák (mužnebo 'm.břícho, bříško;trbuh;
žena); bogalj. brjuchač, -a m. břicháč.

Brašniwy, brašny, -a, -e | Bród, -oda « -odu m.
vadný, křehký; krhak. © brod; prelaz (preko

Bratr, -a m. (brat) bratr, vode).
brat: přirodny bratr ne- | Broda, -y ž. brada; bro
vlastní bratr; polubrat.“ du truhaé holiti; brada,

Brěčka, -i ž. břečka, bře- — brijati.
zová šťáva; sok. Brodaf, -rja m. holič;

Brékowec, -a m. moruše; ; -nja, -e Ž. holírna; bri
dud, murva. jač, brijačnica.

Brěmjo, brémjenja Brojak, -A m. rozhazo
břímě, náklad, újěžek vač, ledabylý člověk, le
breme, tovar. daják; rraspikuča ;-awa,

i
Brěšk, -a m. broskev;' -y ž. ledabylá osoba;

|
|

9

breskva. rasipnik, anebo brojefť,
Brěza, -Y ž. bříza; breza. -ka — týž smysl (isto
Brěžan, -a m. tetřívek : značenje).

tetreb. Brojič IV. rozhazovati,
Brinčeé III. břinčeti. vyplýtvati; rasinati.
Bristej (*-stew), -stwje | Bróň,-nje ž.zbraň, zbroj;

ž.,bristwja, -e ž. lýtko; oružije;„njenošef, -rja
list. 11. zbrojnoš; Ooružar.

Britej (*-tew), -twje 7.Brónidto, -a s. — bróbřiiva;britva;britwi-|| njenje,-jas.brnění:
čka, -i ž. břitvička; zruvanje.
britvica. Bróna, -y ž.lépe bróny,Brjeňda,-vyž.,brjeňk,© -owpomu.brány;brana,
-a m. 1. čepel; 2. že- mój pluh a moja bróna
lízko (nože); oštrica. ; -7 pořekadlo: to jest,Brjodawka,i-ž.bradav-— comneživí;odČeva
ka: bradavica. živin.
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Brónié IV. zbrojiti, - SO,
wobronič so, ozbrojiti
se; oružati, naoružati se.

Brónitosé, -e ž. brannost;
-iťty, -a, -e branný;
vrstan, sposoban.

Brónjenc, -a m. ozbro
jenec; naoružan.

Brózda, -y ž. brázda,
Jícha; brazda, leha.

Broóžen, -žnije ž. n. bróž
nja, -e ž. stodola; se
nik.

Brud, -a nebo -y, -o0w|;
havěď,|pl. m. neřest,

nečistota, špína; blud,
nečistoča.

Brudžič IV. znečišťovati,
kahti; zamazati; - SO
znečišťovati se; zama
zatl se.

Bruk, -a, brunk, -a m.
brouk; bručk, brunčěk
m. brouček; hrušt; mej
ski bruk chroust, majka.

Brumla, -e ž. © -lak, -a
m. bručoun,
brundalo.

Brunač, -a, brunak, -a,
-načk, -a m. hnědák,
hnědka; smeďe kose.

Brunica, -y ž.hnědé uhlí;
smed: ucljen; bruny,
-a, -e hnědý; smedi.

Bubon, -a m. -nk, -něk
buben, bubínek; bubanj;
bubonowe hejki, bub

bručák;

|

|

|

|

nové paličky; palice za
bubani.

Bubnaf, -ja m. bubeník ;
wolaty holub, rousňák;
golub s gušom.

Bubnié, -nju IV. puch
nouti; oteči..

Budžak, -a m. budíček ;
budilica.

Budka, -i pomn. ž. bouda,
budka; daščara.

Buchta, -Y ž. parna
(prkny ohražené místo
pro jednoho koně v ko
nírně) z angl. box-od
dělení; konjsko stajali
šte u staji.

Bunci, -a m. plstěné stře
více; pustene cipele.

Buna, -y ž. fazole.
Buniščo, -a s. bobové

pole; bobovo polje.
Bur, -a m. množ. číslo

burjo a burja sedlák,
venkovan; seljak; zmen
šenina -rkK -rik sedlá
ček; seljačič.

Burowka,-i selka; selja
kinja.

Burski, -a, -e selský,
venkovský; burski, seo
ski; po -sku po sel
sku; seljački.

Bušak, -a m. palice.
Buškwica, -v ž. n. bu

Škwija, -e ž. krabice,
-čka; kutija.
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Butra, -y ž. -třička, -i| tvrdoglav; z Knfjezom
Ž. máslo; butru džělač| byč býti pánem; bititloucimáslo;pravitima-|© gospodar;miSonje
sla; butřanka, -1ž.pod-' Cha (nóchce) hlódne
máslí. mu byč mně se nechceButrobas,-am.másel-— hladovět;nečudagla
nice; maslenica. © dujem.

Byé, bywačcV. býti; biti, Byče, -a s. jsoucnost.sym,nejsym,sy,je| Bydlo,-as.—bydlenje,
atd., běch, běše býval! -a s. byt, obydlí, ; stan.
jsem; buch, bu byl Byrnje (= byrunje), -žsem;swojejehlowy| ačkoliv,ač;premda.vémítisvouhlavu;biti'— akoi.

C, cei.
Calčička, -i ž. houstička, | Cejch, -A m. znamení,

žemlička; žemljica, pe- cejch ;znamenje ;cejchi
civo. -A džiWwyznamení a záCalta,-yž.nebocaftka,| zraky
-i Ž. houska, žemle;; Cejchowač VI. cejcho
žemija. o ovati, značiti; baždariti.

Campaé, capať V. ca- CybacV.cupovati, třepiti;patí.šouratise;vuéise|| čupati,čihati.
u hodu. 'Cto, -a s. clo, -onica, -yCanka,-iž.obyč.-ki,© ž.celnice;cařinara.
-ow pomn.krajky;čipke.! Cofaé V., cofnyč II. couCankaf,-riam.krajkář;© vati,couvnouti;ustu-ka,-1ž.krajkářka;© piti,popustiti.
Čipkačica. Cokor, -a m., cukorť;

Capa, -y ž. obyč. pomn.;j -rk, -a m. cukr ; šečer;
capy tlapa, tlapy; šape.' Cokornička, -i ž. cuCelNa!na!(volámetak— křenka;posudazašečer.
psa). Cokornik, -a m. cukrář;Cedla,-ež.-=cedula,© slastičar.
-e ž. cedule, list, lístek; i Cukornja, -je ž. c. krár
cedulja, ulaznica. © na; slastičarna.
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Cól, -a m. coul; palac; Čyc,-u m. prs (mateřský).
(miera), col. Cycač V. ssáti, cucati:Cpič,cpěč,cpju,cpěju,|| sisati.
cpiš, cpěješ atd. I.; cpi- ' Cycak, -a m. ssavec.
waé, cpěwač V. cpáti;| Cydžak, -a m. cedník;za—-zacpati;sipati,|| cedilo.zasipati;docpiédo-| Cyhel,cyhl,-am.cihla,sáhnouti;přicpič,při-|| taška;cigla.
cpěč přispěti. Cyheličkowaé VÍ. žehliti;

Cugl K cugel, -a m. oladiti.
sčahowak uzda. Cyhelnica, -y; -iča, -eCuni,-nja,-njeněžný,© cihelna;ciglana.
jenný, útlý; nežan. Cylk, -a m. celek, celost:Cuzba,-yž.cizina;tu-;| celina.
ďina; do cuzby hič jíti' Cyly, -a, -e celý; ceo,
do ciziny; cuzbu po- © čitav; z cylej šijuWo
byč býti v cizině. . tač křičeti z plna hrdla.

Cuzbaf, -rja m., -ťka, -i Cypy, -ow pomn. cepy,ž.jdoucídoCiziny;'| cep;mlat.
koji ide u tudinu. Cyrač V. crkati; kopati.

Cuzbnica, -y ž.,cuzbnik,; Cyrčeč III, cyrkač V.,
-a m. cizinec, cizinka3| Cyrkotač V., cyrknyč
tuďinac. -TE crčeti, prouditi, dá

Cuzy, -a, -e cizí; tudi. ——vati mléko; tečí.
Cuzyč IV. i wotcuzyč od-: Cyrkej (ew), -kwje ž.

ciziti; otuiti. -kwička, -i ž. kostel,Cwawka,-iž.—Špala© chrám;crkva.
palička, srdce ve zvonu. Cyroba, -y ž. výživa, jí

Cwólba, -y ž. luza, se- dlo; hrana, jelo.
branka; smet, ništarija. |Cyrowacč VÍ. tráviti, strá

Cwjeka, -i ž. — cwok. o viti; boraviti.
cvok. Cyrowanski, -a, -€ vyCworn,cwjern,-am.nit;|| živovací;hraniv;Cyro
konac (zwirn). | Wanske wudawki vý

| lohy se stravou, stravné.
Cywa, -y ž.; cywka, -1

ž. cívka; špolja.

Cybla, -e ž., cybula,
zmenš. -ička, -i ž. ci
bule, cibulka; luk.
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Cywčička, -i ž. cívečka;| Čyžik, -a m. čížek, číž;
špoljica. 1 čížak.

Č, čej.
Čakac V. wočakowač VI! Časčowaé VI.kouskovati;čekati,očekávati;če-— cepkatí.

kati, očekivati. Časnik, -Am.hodiny, sat;
akanc, -a m. čekatel,| -af, -rja m. hodinář;kandidát. ' časovnik, urar.
akanca, -y ž. čekaná; | Časny, -A, -e časný, ran
zaseda. „ ný, pomíjející.Čakafnia,-ež.čekárna;| ČastkowačVI.kousko
čekaonica. vati.

Čampaé so V. šourati se; Čeé, -a m.bambulka,střa
šajdati, vuci se. „ pec, hrozen; kitaresa.

Čapaé so V., čapnyé so Čečeranc, -a m. kuřátka;U.krčetise,choulitise;© glivice.
čucnuti. Čehodla? proč? (přečo);

gapka, -YŽ.Čepice ; kapa. | zašto?apla « čapula, -e ž.| Čech, -a m.- Čech; Če
volavka; čaplja. chi, Čech Čechy; Čen,

Čapor, čaper,-a m.starý| Češka; to su miČechi
krám, brak, haraburdi;| to jsou mně české ves
sitnež. nice, t. |. neznámé, da

Čas, -a m. čas, doba, leké; to tajke ČechiIhůta;vreme,doba,rok;© njejsutonenípřectakrjanyčaskrásnépo-—„ daleko.
časí; kak je na Času? Čeji, čeja, čejo čí; Čiji.

kolikje hodin? ja S (Četadn I. utéci; pobeči.tajke Časy Čakat á eladnica,-y ž.děvečka:;
jsem tak dlouho čekal: devolče, služavka.
wprawymČasuzavčas,done -a m., Če

„ Včas; na vreme. ledžin, -a m. čeledín ;
Časé, -e ž., Časka (čast- |, chasník; sluga, težak.

ka) část, kus (masa) ; | Čeledž, -e ž. čeleď: drudio, komad. žina.
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Čelesno, -a s. čelist, čel
just.

Čěpc, -a m. zmenš. -pěk,
-a čepec, podbradek u
katolického kroje ; pod
bradica.

Čepcowaé VI. - so dá
vati (si) čepec na hlavu;

„ pokrivati glavu.
Cepl, -a m. —čert: to by

čepl! to by v tom byl
čert (ďas!); čepl wě!
čert ví! vrag, davo, vrag

, zna.
Cěrač, čerač V. čerpati:
„ crpsti.
Cěrawa,-y ž. vědro; ka
„ bao.
Cerčič (so) IV. čertiti se;

onjeviti se.
Čerčica, -y Z. Čertice;

vragoljanka ; čerčik, -a
m. čČertik; vražičak.

Čeřchaé so V. —čampaé
So šourati se; vučí se.

Čerié IV po vrchu orati;
„ orati.
Cerpač V. nabírati; na

orabiti.
eřw, -wja m. = wičk,
-A In. Červ; Crv.

Čerwjenohtowač, -a m.
zrzoun; riďo; Čefwje

„ ny, -a, -© rudý ; crveni.
Cefwijenosé, -e ž. čer

wjeů, -nie ž. ruměnec:
rumenilo.

Čeřwjenjak (ptak) pla
meňák. |

Čefwjenié so IV. rdíti se;
Crveniti se.

Čertowe, wjelče woko,
čertowa, jědojta wi

., šeň rulík; velebilje.
Česačk, -a m. česak, -a

hřebínekhřeben; češal|.
Česakaf, -rja m. hřebe

nář ; češljar.
esaf, -rja m. česač,ka

L deřník; vlasuljar.
| Česé, -e ž. čest, chvála,
1 pocta; čast, pohvala.
Česéelakomnosé,-e ž.cti|„ žádostivost;slavohlepje.

| Česčeny, -a, -e ctěný;
|, cenjen.
Česťeprózny, -a, -e be
.„ zectný ; besčastan.
Čěski, -a, -e český, češki;

čěscy po čěsku; česky,
po česku; česka lu
dowa reja rejdowak.

Česlina, -Y ž. Šupina ; hi
„ pina,huska.ČCěž,-ež.| prěkuš,-am.|„ příčka.
| Čičrač V., -owaé VÍ. zo

bákem ve vodě lovili
(jako husy, kachny);
kliunom loviti u vodí
li po vodi.

(Čichaé V., čichnyé II.,
khichač, třichaČ ký
chati; kihati.
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CikačV.,toskotaťlech-— zabyl,zjedítojsemna
„ tati; škakljati. dobro zapomněl, snědl.
Cikawy, -a, -e lechtivý, | Čistosplažny, -a, -e Či
« škakljiv, -stého plemene; ČisteCim—čimčím—tím;©, pasmine.

čim starši —éimstabši CitačV. čísti; čitati.
čím starší —tím slabší; ; Ciťanje,-ja s. čtení.

- čim — tim). | Čítťaf,-rja m.čtenář; -ka,
Cin, -a, abo -u' m. děj,; -i ž. čtenářka; čitalac.

jednání; Čin. | Čtónk, -a m. člen, článek,Činié[V.činiti,jednati,:© obratel;član,članak.
konati; dha, čiň dhaf! Čtowjek, -a m. člověk;takdělejpřec!soswjaty|© čovek.
činié dělati se svatým; | Člowski, -a, -e, čto
to so činí to se dá. Wjeski, -Čny, -a, -e
dělat; činiti, raditi. hdský, člověčí; čovečji,Činicel,-am.,činjef,© ljudski.
-rja m. Činitel; izvrši- Čmačka, -i ž. pečená

„ teli. švestka, slíva; pečenaCink,-am.dělo,čin;čin,© šljiva.
delo; činki,-ow pomn. | Čmačkowica, -y ž. sli
1. udělání, učarování;| —vovice; Ššljivovica.
2. činki, Wón ma činki |!Cmjela, -y ž. čmelák,onjeočarován;byloimu,| bručouu(nevrlýčtověk);
uděláno ; on je očaran; | , brundalo.

činki přeňé přejíti oča- colizna, -V ž. obrví.rované místo a one- Čotm,-a in. člun; -iK, -a
, mocněti. „ m. Clunek ; Čun.
Činkaťf, -fja m. čaroděj- | Čotmaf, -rja m. člunař,

nik, kouzelník; -fka, -i; ©majitel člunů; ladar.
ž. čarodějka, čaroděj- | Colmk,-a m. (tkalcovský)
nice (zastar.); vračar, © člunek; čunak (tkalački).

——ě

vraČarica, Veštica. | Coto,-a s. čelo.
isé, -a m. očistec, čisti- | Čop, čopik,-a m. čep, zát
hšte. -„ ka,čípek; klin, čep, vran).

Čisčerjenje na dobro ;! Čórbas,-a, šórbas káď:Posvema;tosym—-| kada(posuda).
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Čork, -a m. čwork užov-, Črjódžič IV. črjódžeé V.
ka; guja. řaditi,skupiti ; skupljati.

órlat,-a m. spála ;skrlet. Črjop, -a, zmenš. -pik,orů,-njež.čerň,crnina.| -pk,-pěkstřep,-ina,stříornak,-am.vraník,| pek;kwětkowyčrjop
černý kůň; vranac. květináč ; crep.

Čornawc, -a, čornoch,| Črólička, -i ž. mřeněk;-a,Čornuš,-ačernoch,'© (vrstaribe).
„ crnac. | Črona,-ow s. pomn.jílec,
Cornawič IV. černati; cr-' ©střenka, držadlo ; držak.
„ niti. Cronowc, -a m. stoličkaCornica,-vž.ostružina;!|© (zub).

ostružnica. Čučce, -a s. — čučiwosé,
Čornidto, -A s. inkoust;| | -e€m. cit; osečaj.mastilo,crnilo;-ik,-a| Cuch,-am.čich;njuch.inkoustovátužka;Čor-|Cujawk,-Am.výr; jejina.

nikowe, -a m. kala-, Cujawka, -i ž. obyč. -i,mář;mastionica;-fná,|© -OWpomn.nervy;žilje.
-y ž. černá skvrna; crna Čujk,-a m. výr (pujwuj).

, pega. . ujemny, -a, -e citelný:Cornobóh,-boham.Cer-|© osetljiv.
ný bůh (vrch -u Budy- Čumjel, -a m. cumel;sisa.

„ šina); Crni bog. Cumpač (so) V. houpati
Čorš, -a m. serž, hed-| | (se):; njihati se.
„ vábná látka. Cumpjel, -e Ž. viz čum

Cowpač V. šplhati se;| ©pjel kolébka.
„ penjati se. Cumpowopuška, -i ž.Crij,-am.střevíc;cipela.!, třasořitka;repomica.Črijeř,-rjam.obuvník;| Čušli6IV.čenichati;čmu

cipelar. chati.
Črjewo ==črjowo, -a s;| Čušlak,-a m.čušlef, -rja
, Střevo; crevo. m. čmuchal; njuškalo.
Crjewula,-y ž.škrkavka;' Cuwa, -y ž. nerv; živac.
. gljista. | Cuwidlo, -a s. čidlo:
Crjóda, -y ž. řada, množ- | niušní organ.

ství, dav, hejno; red, | wak, -a m. (žwak) hrst.mnoštvo, gomila. žvanec; šaka.
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Cwěla, -e ž. čwila nnení, žal; patnja, bol.
Čwica, -y ž., čwij,-a m.
„ káď, bečka; bačva.

Cwila, -e ž. utrpení, bol,
trápení; patnja, bol;

. -owaé svírati; sapinjati.
Čwilié IV., čwileé V.,

čwilowaé VI. (so) mu
čiti, týrati, trápiti (se);
mučiti (se).

Čwilowadto, -a s.skřipec;
mučilo.

Č,
Cah, -a m. tah, spřežení,

vlak ; vučenje, vlak.
„aha, -1 ž. váha; vaga.

Cahadto, -a s. kladko
stroj; kolotur ; tahadlo ;

„ vítao.
Cahak, -a m.

uzda; uzda.
Čahto, -a s. tah (v loterii),

vlečka(u šatů); vučenje.
Čahnidba,-y ž. (čehnid

ba) vychování, mrav;
odgoj, običaj.

Čahnyč II., čahnu, čeh
nieš, (oni) čahnu, Čeh
njeja táhnouti, vléci,cestovati,| vztahovati;
vuci; čahač so tahatise;
kocora čahaé tahati se,
hádati se; navlačiti se;
sčehůši, (sčahnywši)

30

tahoun,

Čwjerjen, -a m. tyč na
držení džberu; motka
za Sud.

Čwódak, -A m. nestvůra;
nakaza.

Čwódo, -a zázrak, div,
něco neobyčejného; ču
do.

Čwor, -a m. káď, kbelík;
kada (posuda).

Čwork, -A m. užovka;
guja.

|

čet.
ktobuk přiňé se smek
nutým kloboukem přijítí.

Čahwy, -a, -e houžev
natý; žilav.

Čaroséič so IV. vléci se
-do dálky, líně, praco

vati; proces zaČaros
čič proces prodloužiti;
vucariti se.

Čaza, -y (čeža, -e) ž.
zástava, zabavení; za
Jog, zaplena.

Čazač V. zabaviti, za
ložiti; zapleniti.
e —4. pád zájiu. Ty: té;
tebe ; te, tebe.

Čec, čeku, čečeš Itéci:
teči; čec (do morja)

„== ústiti do moře.
Cečel, -a m. kytice, kytka;

kita, kitica.



Čeé, tnu, tnješ ILtíti; seči.
Cečeliéč so IV teteliti se,
, třásti se; tresti se.

Cěkač V., čeknyč VI.
prchati, prchnouti; be

, žati, pobeči.
Cěkanc, -a m. zběh,

uprchlík; ubeglica, be
, Yunac.

Cekuty, -a, -e plynný; te
, kuči.

Celacy, -a, -e telecí; te
, leči.

Celatko, -a s. telátko,
, teoce.

Cěte, -a in. (mladý) býk ;
, lunac.

Cělc, čělčk, -a i., -Ka,
„ -i ž. tele.

Celčk, -a m. střeček ; štr
kalj; -a V. střečkovati.

Čělnosé, -e ž. smyslnost,tělesnost,| hmotnost;
obsah, kubický obsah;
putenost; -ny, -a, -e
tělesný, hmotný; mate
rtalan, tvaran.

Čělo, -a s. čětko, čělič
ko tělo, tílko, -tělíčko,
mrtvola, kmen stromu;
tijelo, lešina; čělowa
žona žena, která chodí
omývati mrtvoly; -owy
rud příkrov; poklopac.

Čelojty, éětowaty,-a,-e
tělový ; telesni; (Čělo
zwučenje, -a s. gy-!

mnastika, tělocvik ; telo
„ vežba.

Cělozwučny, -a,-e tělo
, cvičný.

Cěmnica, -y ž. temnota,
, temnice; tama, tamnica.

Cefki,-a,-e tenký,jemný;
tanki;ceňki htós jemný,
vysoký hlas.

Čepaf, -rja m. klepač,
, klepadlo; štap, kuckalo.

Cepica, -y ž. širočina ;
, bradva.

Cepic IV. čepaé V.tlouci:
štipati, klepati; lupati,
tuči, kucati, udarati.

Čeťf, -ria m. roj (včel)
žabí potěr; roj.

Čěf, -rje ž. dráha ; saňča
Čěťfsanice; cesta.

Čěrié IV.(= hnaé) honiti,
běžeti, hnáti se; bežati,
goniti; čěrié IV. (za
někim) páliti; bežati.

Čerlica, -y ž. — (erlca
(čedica) trdlice, trlica
(koiom „selan tare); na
swjatu Čerlicu—nikdy:
nikada (t. j. asi jako
české: za uherský mě
síc).

Gerň, -nía m. trn.efpjeé III., čerpiječ III.
trpěti, snášeti; trpeti.
podnositi.

Čerpjenje, -ja s. utrp“
muka. „



Cesať V. tesati.
Cesanina, -y ž.

drvena gradevina.
Čěsla, -e m. tesař ;
Čěsů, -nje Ž.,

nie Ž., éěsno úzkost,
tiseň ; teskoba, tesnac ;

srub;

lesar.

do čěsna zahnaé za

zate-c
hnati do úzkých :

, rati u rog.
Cěsnié IV. obmeziti, sou

žtt1; omeďiti, sužiti.
Čest, -a m. n. esta, -V

ž. tchán, tchyně; pu
nica, tast přichod
ny nan, -na maé. —

Čěsto, -a s. těsto; testo.
Cěšié IV. těšiti, kojiti;
, tešiti.

Četa, -y ž.
Čeža, -e ž. tíže,

závaží, zástava;
, břeme, utezi.Cežmo,-a s. čeža.

Čežié IV. zatížiti, obtěž
kati; otešcati, oteretiti

Čežička, -i 7. zástava;
založena stvar; -idto,

, -a s. závaží; utezi.
Ciba, -y ž. 1. lichotivé

jméno pro ovci; ime
od milja za ovcu; 2.
nadávka: hlupák; glu

„ pan, budala.
Cičolié, cičorié IV. ště

betati, cvrlikati.

— —o

tetka.
břímě,

teta;

3

.PM

těsnja, ||

teret, |

Cichi, -a, -e tichý; tihi;
čichi pjatk velký pátek;

—„veliki petak.
Čikaé V. tikati,

(Čikotanje, -ja
„kání; cvrkutanje.
Čim tím; čim wjacy, čím

lépje ččím více, tím lépe;
čím —- tim.

Či(n)éera, -ytitěra ; mal
Jušan, stéušan ; -ny, -a,

, -e titěrný. |
Činkot, -A m. břinkání;
, zveckanje, zveka.

Cis, -a m. tis.
Čisk, -a m. vrh; bacaj.
Čiskaé V., čisnyé MH.há

zeti,hoditi; baciti,bacati.
Čišé, -a m. tisk; tisak;

éiscadlo, -a s. lis. Štam
arski stroj.

Čištec T. tisknout, tl
1 „ Čit1; stiskati, tlačČiti.
| Čiséeňca, -y ž. dav, tla

čenice; gomila, gužva.
Čišéef, -rja m. tiskař;

-nja, -e ž. tiskárna; ti
skaonica. [na.

Čišno,-a s. zátiší; zavetri
Cišié IV. chlácholiti: umi
, rivati.
Ciwčak, -a m.; -awa, -y

Ž.pepř,pepřina; papar.

cvrlikati.
<. Švíři

Cma, -V ž. tma; tama.
Cmié IV., začmiwaé V

tníti; - so tmíti se;



stmívati se; zatamniti|
(se); hižom So (mi
již se stmívá; mrači
se.

Čmowak, čěmušk,-a m.
tmář; nazadnjak; -wjef
stwo, -a tmářství.

Čoban, -a m. tajtrlík;
zvrndalo.

Čoki, -čki, -ow m. vy
rážka ; kraste.

Čotpaé V. khelpaé
šlapati, neohrabanějíti, |

motati se, šplhati; bíti
olomazan.

Čoplica, -y ž. teplá lázeň;
-na, -y ž. teplota.

Čopty, -a,-e teplý; topáo.
Cula, -e ž. psice; kuja.
Čuleů,-nje m.tuleň;tulanj.
Cumpaé V., -pnyé II. viz

též Čumpač houpati;
njihati, ljuljati.

Čumpjel, -e ž. houpačka;
njihaljka, ljuljanka.

D, dej.
Da, dha tak, teda; tako,

dakle.
Dac,dam,daš... dadža

(daja, daju); min. čas
dach, da (děj skon
čený) daše (dějtrvající);
dawaé V. dáti, dávati,
darovati, nechati; dáti;
dač so da pisanja ro
zepsati se; daé so do
někoho obořiti se, ude
řiti; oboriti se.

Dajié (dawié) IV. dáviti,
také: škrtiti, rdousiti; da
Viti.

Dajnica, -y ž. záškrt; dif
teritis.

Dajny kašel zádušní ka
šel.

DalekorěčakK, -a m. (z
něm.) telefon.

Dalič (80) IV. vzdáliti (se);
udaljiti (se).

Dalina, -y ž. vzdálení;
udalivanje.

Dalokowidžny, -a, -e
dalekozraký; dalekovi
dan.

Daň, -nje ž. úrok; danié
úročiti; penjezy SO
danja peníze se úročí;
kamat.

Darliwosé, -e ž. štědrost,
štědrota ; darežljivost.

Darmotny, -a, -e bez
platný.

Dawaéc: přes htowu da
waé ukvapeně praco
vati; žŽurno raditi.

Dawk, -a m. daň, popla
tek; porez.

Dawki pl. berně; porez.
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Darowaé, -uju VI. ob
dařiti, obdarovati.

Dawnina, -y ž. starověk,
dávnověk; starina, pro
šlost.

Debjeňka, -i ž. okrasa;
ukras. |

Debié IV. zdobiti, cíditi ;
kititi, prati.

December,-ra —hodow
nik, -a m. prosinec.

Dejié (dojič) IV. dojit;
musti.

Dejka (dojka), -i ž. do
jačka, kojná, chůva; do
jilja.

Delan, -a m. Delenjo
==Dolan, t. j. v dolinách
bydlící Lužičan.

Delčica, -y ž. tabule; plo
Čica.

Delčka, -y ž. oplatka ; po
gačica.

Dele, deleka dole; wot
deleka horje z dola
nahoru; odozdo gore.

Delenca, -y ž. čeledník,
šalanda, ratajna; komo
ra, izba.

Delenk, -a m. spodek (v
kartách) ; donji dio; kar
ta.

Delišča, -ow pomn. ní
žina ; nizina.

Denco, -a s. dýnko, po
klička ; poklopac.

Derje dobře ; dobro; de
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rje zaplačič řádně za
„ platiti.
Deséička, -i ž.

treslovina.
Dešé, -a m.déšť;dešé (80)

dže — prší; kiša, dažd.
Dha, da tak, tedy, pak:

štó dha — kdo pak?
hdže dha? kde pak?
tako, dakle, ali gde.

-a, -e divý, divoký; di
vlji; diki Bernhard di
voký Bernhard, lovec.

Diletant, -a m. ochotník ;
ljubimac; diletansky,
-a, -e ochotnický.

Dlóň, -nie ž. dlaň; dlan.
Dlóžba, -y ž. dlažba; kal

drma; dlóždženy, -a,-e| dlážděný;pokal
drmljen.

Dla předl. s 2. pádem:
1. podle; dla zakonja
podle zákona; prema,
po; 2 k vůli (pro);
nana dla k vůli otci;
zakonja dla k vůli zá
konu; mnje dla pro
mne za mne; čeho dla
proč? zašto.

Dlěje déle; više, dulje.
Diějié IV. — dlié dlíti,

prodlévati; so - prodlé
vati, váhati; oklevati.

Diěši, -a, -e delší; dulji;
dlijič, -ju,-eš protaho

e

tříslo ;



vati, protáhnouti; pro
- dužavati.

Dlóžka, -i 'ž. dlaždice,
dlážka ; pločica ot kal
drme.

Dnjownik — dženik, -a
m. deník; dnevnik.

Doběhi, -ow dostihy; zá
pasy; natecanje.

Doběrka, -i ž. dobírka;
pouzeče.

Dobitk, -a m. zisk; do
bitak, korist.

Dobjerk, -a m. zbytek;
ostatak.

Dobo, -a s. čas, lhůta,
doba; doba, rok; jene
dobo, z dobom
jednou; na jedan put;
na dobo zároveň; u
jedno. |Dobrié,;obyčejně| jen
zdobrié (so) IV. schvá
liti, dobřiti (se); odo
briti.

Dobrina, -y ž. všechno
dobré, zdravé; úrodný
kus pole; plodan dio
polja.

Nobročinski, -a, -e bla
hodárný; dobrotny, -a,
-e blahodárný.

Dobruš, -a m. dobrák;
dobričina.

Dobry, -a, -e dobrý, do
bra pondžela modré

3*

na“

pondělí; ponedeljak u
velikoj sedmici; dobra
wola,-eje wole ochota;
spremnost.

Dobudžef, -ria m. vítěz;
pobednik. |

Dobyé, dobuduI. vytěžiti,
vybojovati, ztéci, zí
skati, opanovati, zvítě
ziti; dobiti, pobediti.

Dobyčce, -a s. vytrvání,
zisk, vítězství, kořist;
dobitak, plen, pobeda.

Dobycef, -ria m. vítěz ;
pobednik.

Dobytk, -a m. výboj,
zisk; dobitak, korist.

Docpěť (-ěju, -eš) I. pro
nikati.

Docpié I. dosáhnouti, do
spěti; doseci.

Docyla zcela, úplně, šma
hem; posvema.

Dočink, -a m. dokončení;
završetak.

Dodawk, -a m. dodatek.
Dodrab, -a m. zadní hlíd

ka; stražní dio vojska.
Dójž — dóňž tak dlouho

až,pokud; dawaj, dójž
m : dávej, pokud máš ;dok.

Dokal, dokalž, dokelž
až, tak dlouho až, po
něvadž; dok, buduči da.

Dokonjeé (-am, -eš) V.
dokončiti; svršiti.
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Dokhód, -u m. příjem,
důchod; dohodak.

Dotamawc, -a m. troska;
zlomek ; odlomak.

Doth, -a m. dluh; dolhpraskaé| lehkomyslně
dělati dluhy ; dug.

Dotfhorěčny, -a, -€ roz
vláčný ; opsiran.

Dolk, -a m., zmenšeno
z pův. dol, údolí, údo
líčko ; dolina.

Dolpaf, -rja m. sochař;
kipar.

Dotžié VI., dolžeé III.,
dolžowaé IV. dluho
vati; bití dužan.

Dolžny, -a, -e dlužný;
dužan.

Domach, -a m. poslední
úder,raz ; zadnji udarac.

Domapytanje, -a s. na
vštívení ; poset.

Domizna,-y ž.domovina;
rodena gruda.

Domjacy, -a, -e domov
ský.

Domjetki, -ow plur. vý
mětky, smetí; smet.

Domkhowanka, -ji ž. ob
žinky; veselje o berbi.

Dompuét, -a m. návrat
domů; povratak kuči.;

Domysl, -e ž. důmysl,
důvtip; duhovitost.

Dónca, -y ž. sud, necky;
bačva, načve.

Dóncaf, -ria m. bednář;
bačvar.

Dóné (dójé) [, dokhod
žié IV., dokhadžeé V.
dojíti, dochoditi, dochá
zeti; dolaziti ; to ma So
dóné to se má státi.

Doóoniž,doniž pokud; dok;
čakaj, doniž niepřin
dže čekej, pokud ne

řijde.
Dont, -a m. osud; sudbina.
Dopis, -a m. psaní; pi

sanje, pismo.
Dopjelnié IV. vyhověti,

vyříditi; rešiti, učiniti.
Doplačenka, -y dopla

cení; doplatak.
Dopokaz, -a m., = do

pokazmo důkaz; dokaz.
Dopoldnia adv. dopoled

ne; do podne, jutro.
Dopomnijeé(-ju, -niš) I.

(koho) upamatovati.
Dopomnié (-ju, -iš) IV.pamatovati,| připome

noutí.
Dopomnjenki, -ow ž. pl.

paměti; spomeni.
Domske, -eho s. obytné ;Doprašenka,-i ž. sháňka;

stavení; kuca. traženje.
Domyst, -e ž. nápad, do- !Doprašowaé so VÍ. vy

had; nanHsao.
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Dorn, -a m. drn; tratina,
busa.

Doraz, -a m. důraz; važ
nost.

Doroséeny, -a, -e€m. u
rostlý, dorostlý.

Dosada, -y ž. náhrada,
instalace; nakn:da.

Dosadžic IV., -džeé V.,
-džowač VI. dosaditi,
dosázeti, dosazovati; po
puniti, namestiti.

Dosahaé V. dosahati, sta
čiti, obejití se; dosizatí,
dostajati; to dosaha to
stačí.

Dosahacy, -a, -e dosta
tečný ; dostatan.

Doséčhaé V., -éěhnyé IL.
dostihnouti, dohoniti;
dostignuti.

Dosčinjenje, -ja s. do
statek; obilje.

Dostód, -odu m. pachuť;
ukus, tek (koji ostane
u ustima).

Dospotnié IV., dospot
nječ V.zdokonaliti, zdo
konalovati; usavršiti.

Dospotnosé, -e ž. doko
nalost; -ny dokonalý,
zevrubný; potpuni.

Dosrjedž předl. s 2. pá
dem: doprostřed; u
sredinu.

Dostójnosé, -e ž. výsost,
hodnost, důstojenství;.

čast, Čin; -ny, -a, -e
důstojný; čČastan.

Dóstaé (-anu, -eš) ob
držeti; dobití.

Dosud, -a m. rozsudek ;
odsuda.

Dotal potud; dosud až
potud; do nynějška ;
do sada.

Dótk, -a styk; doticaj;
-ač V.stýkati se; dotači
se, opéiti.

Dowol, -a m. dovolená,
-é Ž.; dopust.

Dowolnosé, -e Žž. do
volení; dozvola.

Dowěra, -y ž. důvěra;
poverenje ; -Ny, -a, -e
důvěrný.

Dozběrka, -i ž. paběrek.
Drač, -a m. ras, kat, otra

pa; krvnik, dželat.
Dralica, -y ž. kompas.
Drapa, -y ž. svrab, slota;

svrab ; dotěravý člověk;
dosadan čovek.

Drapačka, -i ž. drapačka.
Drasta, -y ž. úbor, šat,

oděv, šatstvo, kroj; pl.
drasty anebo drastni
ca, -Y ž. šatna; odelo,
odeča ; lindr dr. kroje
v Dol. Lužici.

DraséiéIV. oblékati, stro
ti; odenuti.

Drémaé V. dřímati; dre
mati.
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Drémk, -a m. dřímky;
drem. [piště.

Dréwc, -a m. ratiště, ko
Dripa, -1 ž. sloupec, ště

pina; slupac, reška.
Drisak, -a m. sketa, zba

bělec; strašljivac.
Drie, zkráceno z derje,

věru, sice; wulki drje
sy, ale njerozomny
velký sice jsi, ale ne
rozumný

Drjebjeúčka, -i ž. dro
beček; mrvica.

Drjechmo, -A S.
žena, baba.

Drjeé, drěé (so), dru, drě
ju dříti (se); trljati (se).

Drjechty, -a, -e sešlý;
manjičav.

Drijenje,-as. trhání,dření,
lámání (píchání) v ko

stará

stech: suche drjenje,
trganje, muka.

Drienka, -i ž. loučka,
tříska ; livadica.

Drjewjanc, -a m. dřevák;
cokula.

Drjewjenc,-a m.drevník;
drvarnica.

Drijewjenk, -a m. vrták;
vrtiprah.

Drob, -a m.broky ; sačma;
drobowa třělba bro
kovnice.

Drobjaz, -a m. všechno
drobné,drobotina,drob
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né (mince, peníze); sve
sitno.

Drobnostka, -i ž. tretká,
ozdůbka; starež, ukras.

Drobny, -a, -e drobný,
malý, jemný, něžný;
droban, sitan; drob
nych stawow slabých
údů; drobny lud obec
ný lid ; na drobne(o)
zevrubně,„Jasně; sasvim.

Droha, -i ž. stopa, cesta,
trať, silnice ; trag, cesta.

Drohowaé VI. cestovati,
putovati.

Drohušk,
mezimče.

Droholuby, -a, -e (lubo
drohi) drahý a milý
mili; vřele milovaný;
ljubljeni.

Drohowaf, -rja m. po
cestný ; putnik.

Drózna, -y ž.
kos.

Droždže, -ow pomn.dro
ždí.

Droždžmojty, -A,-e vzdo
rovi9 tvrdoglav.Drožič so IV. upejpati se;
nechteti.

Drožinki, -ow ž.
skvosty; nakit.

Drožnica, -y ž. drožka;
kočija.

Drožnik, -a m. pocestný,cestař; cestar.

-A IM. miláček;

drozd ;

plur.



Druhdy druhdy,
občas ; drugda.

Druhdže jinde; drugdije.
Družba, -y m. svat.
Družina, -Vyž. druh.
Družka, -i ž. družka,

družička ; deveruša.
Družstwo, -a s. spole

čenstvo ; društvo.
Ducí, -a m.buclaté děcko;

bucmasto dete.
Ducy (od du, hié) jdoucí,

na cestě, mimochoden ;
na putu.

Dué I. douti, vanouti ; du
vati.

Dudlawy,-a,-e bezmízy,
bez šťávy ; bez soka.

Dula, -e ž. hruda, chu
chel, boule; gruda.

Dumpaé V.buchati;lupati.
Dundaé so V. cárati se;

cerekati se.
Dundak, dundeř, dun

dyr, dundr, -a m. po
buda, tulák ; skitalica.

Dupa, -y ž., -pka, -i ž.
otvor, křtitelnice; krsti
onica.

Durje, -rjow pomn.dvéře;
vrata.

Dufnik, -a m. dveřník,
vrátný ; vratar.

Dusyé IV. škrtiti, tlumiti,
rdousiti; daviti, gušiti.

Duša, -e ž. duše; khude
duše Dušičky; Duhovi.

jindy,

|

Dušnosé, -e ž. schopnost,
poctivost, dobrotivost;
sposobnost.

Dušny, -a, -e schopný,
hodný, poctivý, krásný ;

sposoban, vredan.Duž tudíž, teda; dakle.
Dutka, -i ž. kukla, larva.
Dwajpřah, -a m. dvoj

spřežení; dvoprežni.
Dwanatk, -a m. 12 kusů,

tucet.
Dwěl, -a m. pochybnost;

sunnja; -owaé VÍ.po
chybovati; dvojiti, su
mnjati; -owaty pochyb
ný; sumnijiv.

Dwělomny,-a, -e€sporný.
Dwoicy dvakrát; dva puta.
Dwojié so (-ju, -iš) IV.

pářiti se.
Dwojica, -Y Žž.pár.
Dwójnik, -a m. dvojník,

dvojče ; dvojnik.
Dworié so (-ju, -iš) IV.

upejpati se; sramiti se.
Dworišco, -a s. nádvoří;

dvorište.
Dwórnišéo, -a s. nádraží;

stanica, kolodvor.
Dyba, -y ž.— dybawosé,

-e ž. chrapot; hrkanje;
dybu drěč chladiti si
žáhu na někom.

Dybzaký -a m. kapsa;
džep.

Dych, -a m. dech ; dah.
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Dychanska, -i ž., dych
nica, -y ž. průdušnice;
grkljan.

Dypaéč V. zobati, klobati;
zobati.

Dypk, -a m. tečka, bod;
tačka; -owny, -a, -e

“ dochvilný; Z dypkom
adv. přesně ; na vreme.

Dyrbjeé III. míti, museti;
imati.

Dyrdomdej, -a m. dobro
druh ; pustolov ; -stWwo,
-a ž. dobrodružství;
pustolovina.

Dyrič IV. tepati, (u)deřiti;
uhoditi; udariti.

Dys a dys občas; katkad.

Dž, džej.
Džak, -a m. dík, uznání;

zahvala.
Džakny, džakowny, -a,

-e vděčný, uznalý, po
vděčen za —; zahvalan.

Džakowaé so VI. děko
vati; zahvaliti.
žasno,-a s.patro; nepce;
-na, -OW pomn. dásně ;
desna.

Džě, dže vždyť: ty džě
niewěštyjistě nevíš; tá.

Džeť, džěť 1. džeju, či
niti, dítií se; dogadati
se; 2. džiju, mluviti;
diti; govoriti.

Dzeé so sníti se, zdáti se;
mi so džije zdá se mně;
sanjati, činiti se.

Dzeče, -a s. dění, snění,
zdání; pričina, sanjanje,
prikaza.

Dzeéel, -a m. jetel; dje-|
telina.

Džečelc,
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[datulja.
-a m. datel;

Džěco, -ěšéa s. mn. č.
džěči dítě, robátko ; de
te, otrok; džěséowy,
-a, -e dětský; dečji;
džěséowsky, -a, -€ dě
tinný ; džěčacy, -a, -e
dětinský; džěčatstwo,
-a s. dětsťví.

Džědžic IV. děditi; bašti
niti; džědžic, -a m.
dědic; baštinik, násled
nik.

Džětačt V. dělati, praco
vati; raditi, činiti; herc
džěla hudebník hraje.

Džětacef, -rija m. dělník,
pracovník;radnik: -fka,
-i ž. dělnice; radnica;
-rnja, -je ž. dílna; ra
dionica.

Dělawosé, -e ž. činnost;
delovanje ; -Wy, -a, -€činný;marljiv.| eo

Džělo, -a m. dílo, úkon,
práce ; rad, delo.



Džěl, -a m. díl, část; dio;
z džěla — z džěla dí
lem — dílem, částečně.

Džělenje, -a s. rozluka,
odluka ; rastanak.

Džělenka, -i ž. rozvod;
raspust.

Džělié (-u, -iš) so (wot
koho) rozžehnati Se,
rozvésti se; rastati se.

Džen, dnia- m. den, dne;
dan; sudny džeí nebo
knjezowy den soudný
den ; póstny džeň půst;
swjaty džeň svátek;
dnjowny, -a, -e denní;
wo dniju ve dne.

Džensa dnes; danas; hač
do džensa podnes;
džensniši, -a,-€ dnešní.

Džěra, -y ž. díra, otvor;
rupa.

Džěrkaty,-a,-e průlinčitý,
dirkovaný; šŠupljikav.

Džeržak, -a m. topůrko;
držalo.

DžěržeéIII. držeti, třímati;
držati.

Džesaé deset; deset.
Džěséownja, -e ž. opa

| Džeža, -e ž., džěžka, -i
ž. díže, dížka; načve.

Džiki = džiwy, -A, -e
divý; divlji.

Džiw, -a m. (po)div, zá
zrak; čČudo.

Džiwaé V. dívati se, hle
děti; so džiwaé diviti
se, žasnouti; gledati,
čuditi se.

Džiwjenc, -a m. pytlák;
divljačar.

Džiwjenk (šťom) -a m.
pláň, plaňka; divljak.

Džiwina, -y ž. zvěřina;
divljač; džiwinu tojič

pyčačůDžiwjosé, -e Ž. divost,
divokost; divljarenje.

Džiwnušk, -a m. podivín;
čudak.

Džiwny, -a, -€ divný, po
divuhodný, vzácný ; ču
dan, vredan poštovanja.

Džowči, -a, -e dívčí; de
vojački.

Džowčo, -čatko, -a s.
dívenka, dívka, děvče;
devojče.

Džowka, -i, -číčka, -1 ž.
trovna; oskrbionica. dcera, dceruška; kči,.

Džewjeé devět; devet. kčerka.

E, ej.
Echo, -a m. ozvěna.
Ert, -a ITI.

ústa; usne, usta.

„»

Ertny,-a, -e ústní; usmen.hortret,| Ewangelski,-a,-€evan
'
i
i

gelický.
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F, ef.
Fal, -a m.. nedostatek ;

nedostatak, beda.
Fala, -e ž. zástěra; pre

gača:Faida,-y ž.řasa;trepavica.
Faidaty, -a, -e řasnatý.
Falšowanka,-iž. padělek;

falsifikat.
Fifolak, -a m. pištec, zpě

vák, pěvec; pevač.
Fifolič IV.jentně hvízdati;

žviždati.

Figa, -i ž. fík; smokva.
Fišk, -a m. násadka ; ušče.
Frunčeé III. bzučeti; zu

jati.
Fukaé V. šiditi; prevariti.
Funkaé V. házeti, vléci;

bacati, vuči.
Furkawa,-y ž. žíla, puls;

žila.
Fyrkaé V.sršeti ; iskriti se,

vrviti.

G, gej.
Ganzor, -a m. — husor,

-a houser; gusak.
Gěrle, -ow pomn. var

hany; orgulje.
Gigotaé, gagotaé V.kvá

kati; gakati.
Gingawa, -y ž. leknín;

vodna lilija.
Gmejna, -y ž. obec; opči

na; -nska khěža pa
stouška; opčinska kuča.

Gmejnski,-eho m.obecní;
opčinski. [delo.

Grat, -a m. ruční práce;
Gratej, -twje ž. dratev;

dretva.
Grawociwy,-a,-e ošklivý;

ružan. [žica.
Grót, -otu 4 -a drát;
Grychta, -Y ž. soud; sud.
Gwailt, -a m. moc; moč,

sila.

H, ha.
Ha — 1. a; 2 haho, ha

hoj čes. hyjé, ku
ředu ; 3. sesil. Částice
toha? co pak? što?

Habla, -e ž. šiška (je
dlová) ; jelov češer.

Hač když, jestli, až; hač
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————

l do džensa podnes; do
danas ; hačrunje(ž) ač
koli, byť i; premda, ako
i, ma da. [štrkaljica.

Hacadto, -a s. brzda;
Hačenje, -ja s. hráze;

breg, nasip.



Hadlena, -y ž. darmošlap,
badavadžija.

Haj, -a m. háj, hvozd;
gaj. |

Haí ano, tak jest; da.
Hajié (-ju, -iš) IV. pěsto

vati; gojiti.
Hajnik, -a m. lesník, lo

vec, myslivec; Šumar.
Hakle, haklej teprv; is

tom. [grana.
Hatužka, -i ž. ratolest;
Haiza, -y ž., haloza, -y

Ž. větev, haluz; grana.
Haman, -a m. batist.
Hamor, -a (klepak) m.

kladivo.
Hamt, -a m. — zastójn

stwo, -a s. úřad; ured.
Hanba, -y Žž. ostuda;

sramota.
Hanbičiwy,-a,-e plachý;

plašljiv.
Hanbowaé so VÍ. ostý

chati se, styděti se ; sra
miti se.

Hanié, -ju IV. nadávati,
rouhati; grditi.

Hanibič (-ju, -iš) IV. za
hanbiti; posramiti.

Hanjenje, -ja s. výsměch;
ismehivanje.

Hapač V. chňapati V.;
grabiti. [usekač.

Hapawka,-i ž. kratiknot;
Hapk, -a m. kousek,

sousto ; komadič.

|

|

Hapl, -a m.
koniíč.

Hara, -y ž. lomoz, rámus,
hluk, vřava; buka; Wul
ka hara pjenjez veliké
množství peněz.

Harowaé VÍ. 1. dělati rá
mus, lomoziti; bučiti;
2. vydělávati (kůži) ; ob
radivati (kožu).

Harowanje, -e s. rejdy,
rejdů m. pl.; metež.

Harowaf, -ria in. kože
luh ; kožar.

Hasa, -y ž. třída, ulice;
ulica.

Haša, -e ž. losos.
Hatnalilija leknín.;vodna

ruža.
Hat, -a; hatk, hačík, -a

m. rybník; ribnjak,
Hěbl, -a m. struhák,hob

Jik; strugač, blanja.
Hečka, -i ž. podnožka;

podnožje.
Heja, -e ž., hejka, -i ž.

palice, kyj, palička; pa
Jica, toliaga: hejkojta
jehla špendlík; gumba
ČIca.

Hejduška, -y ž. pohanka;
heljda. .

Hejekac V. hulákati; de
rati se; kričati.

Hejsak, -a m. světák; čo
vek od sveta.

koniček ;

| Hejzo-li jestliže; dali.
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Hela, -e ž. peklo; peke
lec; pakao.

Hemzaé V. škrabati, mír
ně kousati; grepsti.

Hepjel, -a m. hrubián;
osoran Čovek, napržica.

Hepjelak, -a m. výlupek,
nezbeda ; ništarija.

Herba, -y ž. (dobjerník,
-a m.) dědic; naslednik.

Herbowaé VLděditi ; na
sledovati.

Herbski, -a, -e dědičný;..
naslední; -stwo, -a s.
dědictví; nasledstvo.

Herc, -a m. hudebník,
šumař; olazbenik.

Hercewaé VI. hráti, šu
mařiti; svírati.

Hermank, -a m. výroč
ni trh; sajam.

Hesto, -a s. heslo; veslo.
Hětka, -i ž. chatrč, krám ;

stojnica, ducan.
Hewak, hewjak jinak,

jindy, sic, ostatně; inače.
Hewjef, -rija m. horník,

horák ; rudar.
Hibanje, -a s. hnutí ruch;

pokret.
Hibík, -a m. tepna; žila

kucavica.
Hibitosé, -e ž. hýbavost,

pohyblivost,hbitosf,gip
kost; -Y, -a, -e hýbavý,
bodrý; pokretljiv, živa
han.
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Hibity, -a,
pokretan.

Hibot, -a m. ruch; pokret.
Hié, du, džeš jíti ; ici ; hié

po něšto jíti pro něco ;
wo Žiwjenje dže jde
o život; radi se o glavi.

Hida, -Y ž. nenávist, zášť;
mržnja, zavist.

Hidžič IV. nenáviděti, ne
vražiti; mrziti, prezirati.

Hikawka, -i ž. škytavka;
štucanje.

Hilka, -i ž. koza.
Himbjef, -ria m. zazvor;

korjenčic.
Hinjenje, -a s. odkvět;

ocvat.
Hinitosé, -e ž. pomíje

jicnost, marnost; pro
laznost,ispraznost; -ity,
-a,-e pomijející; ispra
zan.

Hišče ještě; još.
Hitwa, -Y ž. jíti, chůze,

chodba; hod, hodnik.

Hrao(n Již, už; več.Hladčič IV., -kowaé VÍ.
hladiti, polírovati; gla
diti, glačati.

Hřadki, -a, -e uhlazený;
ugladen.

Htadžef, -ria m. vlásen
kář, kadeřník; vlasuljar.

Hiód,-odu,-oda m.hlad;
olad; hlodu mrjeé mříti
hladen; hlód žiwié,

-e movitý;



čefpijeé trpěti hlad; gla
dovati.

Htódnjeé III., htodžič IV.
hladovětí; gladovati.

Htójčka (hlowička), -i ž.
hlavička ; glavica.

Htós, -osa m. hlas, zvuk,
tón, nápěv; glas, zvuk;
z hlosom plakat, wo
lac hlasitě plakati; volati.

Htowa,-y ž. hlava; glava;
swojeje hlowy byé míti
svou hlavu; přez hlo
wu podawaé něco le
dabyle dělati; površno
raditi; hlowny, -a, -e
hlavní, úhlavní; glavní;
hlowna shromadžizna
valná hromada ; glavna
skupština. [jastuk.

Htowak, -a m. poduška;
Htowina, -y ž. (todje)

přída ; pramac.
Hlowojca, -y ž. ohlávka;

naglavak. 
Hiub, -a košťál, nožka

(uhouby); stablo, deblo.
Htubina, -y ž. hloubka,

tůně, hlubokost, pro
hlubeň ; dubina.

Hřuboki, -a, -e hluboký;
duboki; htuboki půč
úvoz ; klanac.

Htuchať, -rja m. tetřev;
tetreb.

Htupak, hfupjenc, -a m.
trdlo, vrták ; budala.

Hřupikajtosé, -e ž. po
šetilost,blbost; ludorija.

Htupy, -a, -e hloupý,
blbý, zpozdilý, pitomý;
olupav.

Hladač V, hlídati, zírati,
dívati se, čekati; Ču
vati, gledati, čekati; ně
koho domoj hladač
opatrovati; negovati;
so hladaé stříci se, še
třiti,míti se na pozoru;
paziti, čuvati se; hla
daj so slódkeje rěče
a smykleje (— hladké)
sčežkí (přísloví).

Hladajcy adv. vůčihledě ;
očevidno.

Hladaf, -rja m. divák,opstrovník,| dozorce;
posmatrač, pazitelj, ne
govatelj.

Hlaj (hladaj)! hlej, hle,
hle! hleď! gle!

Hlebija, hlebja, (= le
bija),-e ž. kopí, oštěp;
koplje.

Hnada, -y ž. — mitosé
milost ; -dny, -a, -e mi
lostivý; milost, milostiv.

Hnéw,-a m. zlost, zloba;
onev; zhněwom horič
zuřiti; hněwac (-am,
-aš) V. zlobiti; srditi.

Hnój, -a m. hnůj, trus;
gnoj.

Hnuč, hnuju I hnouti,

45



dojímati; micati, ganuti,
dojimati; hnujaťty, -a,
-e dojemný, tklivý ; ga
nutljiv; hnuty, -a, -e
dojatý ; ganut.

Hnuče, -a s. hnutí; ga
nuče.

Hnyd, -dom ihned; od
mah.

Hobr, -a, hobjef, -rja m.
obr; div; -fka,-i, ho
brica, -y ž. obryně;
jakota žena.

Hobrak, -a m.'nájemce,
- dobytka; najemnik.

Hobrski,-a,-e ohromný;
ogroman.

Holina, -y ž. palouk; li
vadica.

Hóčka, -i ž. tácek, pod
nos.

Hód»-odu, -oda m.hod;
blagdan; hody, -0w
pomn. hody, Vánoce;
Božič.

Hódac V. hádati; poga
dati.

Hodnoséič IV. odhad
nouti; pogoditi, proce
niti.

Hodownik,-a m.prosinec;
prosinac.

Hodž vhod; zgoda; nie
hódž nevhod ; nezgoda.

Hojié IV. léčiti ; lečiti.
Ho!b, -bja, -bik, -a m.;

-bjatko, -a s. holub,
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holoubek, holoubátko ;
golub, golupče.

Hofbica, -y ž. holubice;
golubica.

Hotbijef, -ria m. holubář;
golubar.

HotčečIII. hlučeti, hučeti;
bučiti.

Hotdowaé, (-ju, -eš) VI.
holdovati, zbožňovati;
obožavati, častiti.

Holík, -a m. hluk, ryk,
lomoz; buka; -a6 V.
bouřiti, brojiti; buniti.

Hoíkot,-a m.rachot;buka.
Holy,-a,-e jalový,prázd

ný 3;jalov, prazan.
Hola, -e ž., zmenš. hólka,

-1 Ž, niva; njiva; les,
písečná planina, porost
lá zakrslými stromky:
Mužakowska hola; du
brava.

Holan, -a m.; -nka -i ž.
Holan, obyvatel holy;
stanovník dubrave.

Hólc, -a m.; -lčK, -1ČÍK,
-A m.; hólčo, -eČa s.
hoch, chlapec, hošík,
hošíček,chasník; mody
hólc mládenec; momak.

Holca, -y ž.; holčka,
„čička,-i ž.;holčo,-eca
s. dívka, děvče, dívčina ;
devojče.

Holčacy, holči, -a, -e
divčí; devojački.



Hólčacy, hólči, -a, -e
chlapecký ; momački.

Holečo — holičo, -a s.
dívka (básnicky) ; deva,
devojka.

Holička, -i ž. panenka,
dívenka, děvčátko; mfo
da holca panna, de
vojka.

Honač, honak, -a m. ko
hout; hhonač spěwa
kohout kokrhá; kokot,
pevac.

Honič (-nju, -iš IV.) (so)
pářiti, toulati se; pariti,
lutati

Honjak, -a m. honák, po
honě, běžec (o závod);
oni, točalac; závodní
loď; lada za natrcanje.

Hono, -a s. kus pole, lán;
deo polja.

Hontwa, -y ž.honba, lov;
hontwjerski, -a, -e lo
vecký; lovački; hont
Wwjerskipós (psa) ohař;
lovački pas.

Horb, -a m. hrb; grba;
-0l, -a m. hrbol; korga.

Horcota, -y ž. teplota,
dušnost; toplina.

Hóřcy — hófki hořký;
žuk, gorak.

Hordačk, -a m. hrdo
pýšek ; ponositi čovek.

klordto, horto, -a s. hrdlo,
krk; vrat, grlo.

Hordoznosé, -e ž.
lebnost.

Hordy, -a, -e hrdý, pyšný,
pitvorný, nadutý; po
nosan, ohol.

Hordžina,-y ž. rek, hrdina,
bohatýr ; junak.

Horič IV., -rjeé V. hořeti,
planouti, lesknouti se;slóncohori| slunce
praží“ horiéč so hně
wom rozvztekati se;

ve

mi tak hori mám
žízeň; so horič pla
nouti (duševně); Wu
troba so hori srdce
lane; goreti, plamsati,
eskati se.

Horina, -i ž. pohoří; po
gorje.

Horjan, -a m. horal, oby
vatel hor; goranin.

Horje vzhůru! nahoru!
gore! na noge!

Hórje hůře; zlo, beda.
Horiječ (-riu, -eš) so III

plápolati ; plamsati.
Horjeka adv. nahoře;wothorjeka| shora,

shůry; gore.
Horieňnk, -a m. svršek

(v kartách); figura u
kartama.

Horjestač I., -stanyé II.
vstáti, ustati.

Horjo,-a s. hoře,zármu
tek; tuga.
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Hórka, -i ž. výšina; visma.
Horka, -ch, horjeka na

hoře; gore.
Hófki, -a, -e hořký, roz

hořčený, perný ; gorak,
ogorčen, besan.

Hornc, -a m. hrnec; -Čef,
-ria m. hrnčíř; lonac,
lončar. [dokopač.

Hórnik, -a m. horník; ru
Horšé, -e ž.hrst; horsťka,

-i ž. hrstka; šaka.
Hórši,-a,-e horšíodzly;

gori (od zao).
Horšič (so) IV. stěžovati

(si) ; tužiti se.
Hort, -a m. = tty, rótť,

ert ret, ústa; hortny
ústní; usne.

Hósé, -a m.host; hosčenc,
-a m. hostinec; gostio
nica; -encať, -rja im.
hostinský ; gostioničar.

Hoséef, -ria m. hostitel;
-čié IV. hostiti; -Čiéel,
-a; -Ika, -1 ž. hostitel,
-ka ; gostoprimac.

Hospoda,-y ž.noclehárna;
prenočište.

Hospodaf, -rja m. pan
táta; kum, gazda.

Hospodliwosec,-e ž. po
hostinnost, pohostinství;

gostojbivostHospodliwy, -a, -€ po
hostinský, pohostinný;
vostoljubiv.

f
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Hospoza, -y ž. hospo
dyně ; domačica, gospo
darica.

Hot, -a m. příprava; pri
premanje; dolhi hoť
dlouhé strojení, chystá
ni, loudavost; okleva
nje, krzmanje.

Hotowié so VI. chystati
se; pripremati se.

Hotowizna, -y ž. poho
tovost, zásoba ; zaliha.

Hotowosé, -e ž. pohoto
vost; spremnost.

Hotowy, -a, -e ochotný;
spreman, pripravan.

Howrié IV. temně zníti,
hučeti, zníti; muklo zvu
číti.

Hózdž, -a m. hřebík, cvo
ček, cvok; čavao.

Hra, ihra, -y ž.; hrička,
hrajka, -i ž. hra, hříčka,
hračka; igra, igračka.

Hrab, -a m. habr; grab.
Hrabina, -v ž. hraběnka;

grofica.
Hrabja,-e m. hrabě, pur

krabí; grof.
| Hrabje,-ow pomn.hrabě;

grof.
HrabnyčČl. uchopiti, uchy

tite; primiti, uhvatiti.
Hračk, -a m. hráč, herec;

igrač, glumac. ©
Hrajeť, -ria m. herec;

olumac.



Hramowač VÍ.chramoliti,
lakotiti, sháněti; gram
ziti.

Hrazda,-y ž. (Reck)hraz
da; preča.

Hrěch,-a m.hřích;smjert
ny - smrtelný -; greh;
přinarodny - dědičný-;
nasledan greh; to je
z hréchom to je hříšné.

Hrěwač V. hřáti, ohřáti;
grijati.

Hrib, -a m. houba; gljiva.
Hrimanje, -ja s. bouřka,

hřmot; oluja; hrimač
so —hrimotaé ; hřměti,
hřmotiti; grmeti.

Hriwna, -y ž. marka (min
ce).

Hriada, -y ž. trám, břev
no,hřada; greda, brvno.

Hrijebja, -e ž. příkop,
zákop, brázda, hloubení
půdy vůbec, strouha;
brazda, jama, graba.

Mrjeblo, -a s. pohrabáč ;
žarilo.

Hrjechtaé V. řechtati,
kvákati; kreketati ; žaba
hrjechta.

Hrjuz, -a m. řeřicha; di
vlji hren.

Hród, hrodu, -a m. hrad,
zámek; grad, dvorac.

Hródny pan, -a m. pur
krabí; zapovednik tvrde.

Hródž, -e ž. stáj; staja.

A

Hrodžišco, -a s. hradisko,
hradby, opevnění, 0
chrana ; utvrda.

Hromada, -y ž.hromada,
množství, zástup; W
hromadu,w hromadže,
častěji hromadu, hro
madže nosy, zběrač
—=pohromadé, zároveň
nositi, sbírati; skupina,
mnoštvo, gomila.

Hromak -a m. chřest;
Šparga.

Hromadže adv. spolu; za
jedno.

| vHrono,hrónko,-as. verš,
věta, obvětí, přestávka;
rečenica,odmor; hrón
čko průpověď, výrok;
izjava.

Hronownik, -a m. tak
tovka; palica za uda
ranje takta.

Hruzta, -y ž., hruzl, -a
m. hruda; gruda.

Hrymzač V. chrupati;
hrhnjati.

Huba, -y Žž. ret, pysk;
polibek (hubička); usne,
poljubac, celov.

Hubjenc, -a m. mrzák;
ubožák ; nemočnik, bo
galj.

Hubjenstwo,-a s. svízel;
neprilika.

Hubjeny, -a, -€ ubohý,
vyzáblý, chudý, hubený,
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suchý, vadný (suchi,
khudy); ubog, mršav,
mrhli.

Hudač V. hádati, řešiti,
rozřešiti ; pogaďati.

Hudančko,-a s.hádanka;
zagonetka.

Hudžené, -a m. smyčec;
gudalo,

Hudžié IV. housti ; guditi.
Huhotak, -a m. zmrzlík;

zinogrozan.
Hujny, -a, -e kvapný;

žurni.
Huno, (humno), -a s.

humno ; gumno.
Huntora, -y ž. bručící

nespokojená osoba, nespokojenec;| nezado
voljnik, hupac.

Hupak,-a m. dudek ;dud.
Husčina, -y ž. houšť;

guštara. [gusenica.
Husanca,-y ž. housenka;

Husle,-ow pommn.housle;
gusle; huslički, -ow ž.
pl. skřipky.

Huso,-eča s.house ; -yca,
-V ž. husa; husaf, -rja
houser; guska, gusak.

Huškaé V. studiti; mrzliti.
Huzaé so V. neklidně se

děti, vrtěti se; nemirno
sedeti, vrteti se.

Huž, hižo, -m již; več.
Hwéězda, -y ž. hvězda;zvezda;© Wowčefska

hwězda večernice; ve
černica;hwězdno,-a s.
souhvězdí; zvežde.

Hwizdaé,-am pískati;žví
ždati.

Hwiždk, -ždžk, -a m. pí
šťala, suchý člověk ; žvi
ždaljka, mršav čČovek.

Hwizdžel, -e ž. holeň ;
golenica.

Ch, cha.

Ch české = luž. kh. Viz
tamže.

Chcyč, chcu, chceš...
chceja, chcedža chtíti,
hodlati, bažití po ně
čem; hteti, nameravati;
záporně : nochcyé, nje
chač; miso chce mloka
rád bych se napil mlé
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ka; mi chce So pí,

spač chce se mipspáti; zechce-li Bóh
dá-li Bůh, po vůli boží.

Chcyčiwy, -a, -e chtivý;
pohotljiv.

Chcyjaty, -a, -e mlsný;
obl žljiv.



J, jót.
Jadomny, -a, -e k jídlu,

k pití; jestiv 1 pitan
(piti); jadomna woda

itná voda.
Jahoda, -y ž., čefnjowe

jahody (-dki), Čorna
(tuchorska) jahoda bo
růvka, ostružina; bo
rovnica, ostružina; KOS
mate jahody, srstka=
angrešt; ogrozd.

Jachlenje, -a s. supění,
těžké dýchání; zaduha
nje; -lié IV. supěti; za
duhatií se.

Jakočič (-čiwié) IV., ja
kotač V. (zajakowač
so VL.)zajíkavé mluviti,
koktati, zajíkati se ; mu
cati.

Jatmožna, -y ž. almužna;
milodar.

Jama, -y ž. doupě; duplje.
Jamník, -a m. obyvatel

jámy, jeskyně; jezevec;
stanovnik spilje, jazavac.

Jandžel, -a m. anděl;
andeo.

Japoštof, -a m. apoštol.
Jara velmi, tuze; veoma;

jara derje velmidobře;
jara wulki, -a, -e ukru
tánský ; přejara přes
příliš ; previše. |

Jasen, -nje ž. jasan; jasen.

4*

Jasotr, -a m. jeseter; je
setra.

Jasny, -a, -e zřejmý; ja
san, očit; Z toho je
jasne z toho vysvítá.

Jastno, -a s. vězení, za
jetí, žalář ; ropstvo; ta
mnica.

Jaworc, -a m. javor.
Jebač V. šiditi, klamati;

varáti.
Jebak, -a, -af, -ria m.

odvodník, šejdíř, Ši
al; varalica ; -anski —

jebawy, -a, -e šejdíř
ský, šibalský ; lopovski,
varalački.

Jebanstwo, -a s. podvod;

prevara.Ječibjel, -a m. satanáš;
- davo.
Ječ, jmu, jmješ, jmu,

jmjeja I., jimač V. za
jimati, zajmouti; zani
mati; so jimač ujímati
se, míti vliv; zauzeti.

Jěč, jědu, jědžeš, jědu
(ičdžeja) jeti, jedu; vo
ziti se.

Jéd, -a m. jed; otrov;
jédojty-a, -e jedovatý ;
otrovan; Z jédom za
wdaé otráviti.

Jédla, -y ž. jedle; jela.
Jědmič so IV. hnojiti se,
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jitřiti se, hnisati; gno
jiti se.

Jednanje, -a s. (sudni
ske) přelíčení;rasprava.

Jednory, -a, -e jedno
duchý, obyčejný ;jedno
stavan.

Jědž, -e ž. jídlo; jelo;
-ny, -a,-e jedlý; jestiv.

Jědžk, -a m. jedlík; iz
jelica.

Jehfa, -y ž. jehla;igla;
hejkojta jehta špendlík;
zaJěchač V. jeti, uháněti
(na koni); jašiti.

Jěchaf, -ria m. jezdec;
jahač. [vejce; jaje.

Jejko, jejo, -a s. vajíško,
Jejnik, -a m. vaječník.
Jělenca, -y ž. saň ; aždaja.
Jendželčan, -a m., -kKa,

-i ž. Angličan, -ka; En
glez.

Jenički, -a, -e jediný;
jedini; -Čcy adv. jedině,
výhradně; samo,izričito.

Jenka, -i Žž. jednička;
broj 1.

Jeno: 1. jedno; z jena,
jeneho byč býti sroz
uměn; po jenym jed
notlivě; jedno, pojedi
načno; 2. jeno, -ž jen,
jenom, pouze, toliko ;
nic jenož ale též, ne
jen, ale i; samo.
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Jenoztóžkny, -a, -e jed
noslabičný; jednosložní.

Jěrcheúů, -nia m. l2dvina;
bůbreg.

Jěrié so IV. křiviti se; ce
riti se; SOWujěrié: dě
lati kyselé obličeje; na
kyselti se.

Jerfe „ jerij, -a m. hery
nek, slaneček, sleď; ha
ringa (riba).

Jerk, -a m. jikra ; ikra.
Jěrowe, -a m. kaštan

(strom) ; kastanj ; -Wka,
-i ž. plod kaštanu: ka
štan.

Jéry, -a, -e trpký, roz
hořčený;trpak; ogorčen.

Jěsé, jěm, ješ... jědža
at jesti.Jěšé, -a m. pěna; pena;
-aty, -a,-e pěnivý; pe
nušav.

Jětro, -a s. neštovice ; ko
zice.

Jézor, -a m. jezero; je
zero.

Jéžowe, -a m. dikobraz.
Jimaf, -rja m. pochop;

krvnik.
Jow adv. sem: pój jow

(sem) pojď sem! ajde
ovamo!

Jstwa, -y ž. jizba, svět
nice; soba; jstwica,
jstwička světnička; so
bica, komora.



Jstwinska,-eje ž.panská;
sobarica.

Jucha, juška, -i ž. jícha,jiška,kaše,© omáčka,
hnojnice; juha, sok; mo
kraca.

Jun, junu, junkróé adv.
jednou; jedanput.

Juskaé, juskotač V. vý
skati (wyskač), plesati,
houkati; vriskati, juš
katí; sowa juska sova
houká.

Juskanje, -nja s. ples;
veselje, zabava.

Juskawa, -Y ž. výr, sý
ček; velika ušara.

Jutnička, -i ž. (zernička) |

jitřenka, zornička; da
nica.

Jutnje (jutrnje), jitnje,
-0w pomn. roráte; ju
tarnja molitva.

Jutny, -a, -e (jutrny)
ranní; jutarnji.Jutro, -a s. = ranje ji
tro, ráno; jutro.

Jutrownička, -i ž. první
velkonoční den; prví
uskrsní dan.

Jutrownik, -a m. duben;
april.

Jutry, -ow pomn. Velko
noce; Uskrs.

Jutře ráno, zítra ; u jutro,
sutra.

K, ka.

Kabat, -a m. kabát; ka-| Kajeňca, -y ž. pokání;
put. pokajanje.Kabija,-jež.sojka;šojka.| Kajki,-a,-€jaký;-kosé,

Kad, -a m. kouř, dým,| -e€ Žž. jakost; kakav,
čad, kopt; dim, čada;| kakvoca.
-džič IV.čaditi.

Kadž, -e ž. káď; -džička,
-i ž.kadečka; kada, kaca.

Kadžiwy, -A, -e ukop
těný; čaďav.

Kajawka,-i ž. lítost; ža
lost (zosobněno):ka
jawki su njewróčawki
pozdě bycha honiii;
kasno žaliti.

Kak jak; kako; kak ré
kaš? jak se jmenuješ?
kako se zoveš?

Kal, -a (u) zelí; zelje.
Katač, -a m. bodlák, bo

dák,dýka; stričak,bodež.
KataV. bodati, píchati;

bosti; prawda do Wo
čowkala; kataty, =a,
-e bodavý ; bodljikav.
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Kataf, -rja 1. pěstitel zelí,
obchodník zelím ; trgo
vac zeljem; 2. bodač.

Kana, -y ž. konvice, kon
vička; kanta, ibrik.

Kanikl, -a m. králík ; ku
nic; -acy, -a, -e krá
ličí; kuničČev.

Kanja, -e ž. volavka,
káně ; mišar (ptica), so
količ.

Kansle (budki), -ow ven
kovské škorně; čizme.

Kapa, -y ž. čepec; kapa,
kube.

Kapata, -y ž., -fka, i ž.
sakristie, kaple, kapli
čka ; kapela.

Kapica,-y ž. šišák; kaliga.
Kapsa,-y ž. tobolka; nov

čarka.
Kara, -y ž. trakař; ko

lica, tačka, djidija, nitkov.
Karan, -a m. džbán, ban

daska, báně ; vrč.
Kašé, -a m. skřínka, ra

kev : mrtvački sanduk;
kaščik schránka; škri
nja.

Katólski,-a,-e katolický;
katolički. [puran.

Kawdron, -a m. krocan ;
Kawka, -1 ž. kavka; ote

vřená huba; otvorena
gubica; -a6 V. otvírati
hubu, zevlovati; zjati,
prodavati zjala.
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Kazn, kaznija, -e ž. pří
kaz, rozkaz, přikázání ;
zapoved; džesaét bože
kaznje desatero boží

řikázání.
„Kčeč, kčěč, ktu, kčěju,

kéeš, kčěješ... ktu,
kčeja kvésti; cvasti.

Kecaf, -ria m., -ka, -i ž.
kacíř, -ka; krivoverac,
raskolnik.

Kedžba, -y ž. pozor, úcta;
poštovanje, pozor; SO
na kedžbu wzač, brač
míti se na pozoru, chrá
niti se ; čuvati se ; -liwy,
-a, -e bedlivý, pečlivý,
dbalý,opatrný; oprezan.

Kedžbny, -a, -e bdělý ;
kedžbne činié upozor
niti; upozoriti.

Kedžbowaé VÍ. pozoro
vati, ctíti, vážíti si (ně
čeho), dávati pozor,
bdíti; paziti na nešto.

Kehel, -a m. (něm.) ku
želka, homole (cukru) ;
čunj.

Kejsať V. uháněti, ská
kati; bežati.

Kejžor,-a m. císař; Česar.
Keklef, -rja m. kejklíř,

komediant; komedijaš;
-stwo, -a s. kejkliřství;
opajena.

Kelko kak wjele?
kolik, jak mnoho; Ko

——————



liko ; kelko to plači?
zač to je? koliko to
stoji?

Kelušk, -a m. pohár; čaša.
Kemš, -a m., kemše, -ow

pomn. Boží služba ; Bo
žia služba; -ef, -ria
jdoucí do kostela, na
mši.

Kepa sotva, stěží ; jedva.
Kepsaé V. přeházeti, ni

čiti, kaziti; ništiti.
Kefk, -a m. keř; grm.
Kérluš, khěrluš, -a m.

kostelní píseň ; crkvena
pjesma.

Kermuš, -e ž. posvícení;
crkvení god.

Khtósčenka,-iž. lahůdka;
poslastica.

Kič, -e ž. hrozen, vinný
hrozen; grozd.

Kij, -a m. hůl, berla ; štap.
Kijenňc, -a m. palcát ; bu

zdovan.
Kipry, -a,-e slabý, křeh

ký, sypký ; slab, krhak.
Kisafo, -a s. ocet; ocat,

sirče.
Kiselc, -a m. šťavel; ki

selica.
Kiselnička, -i ž. ocetni

čka; boca za ocat.
Kista, -y ž.bedna ;sanduk.
Kiškotaé V.šišlati; šušljati.
KitaV. chrániti (škitač);

braniti, čuvati.

Kitel, -a m. rubáš ; mrtva
čka košulja.

Kiwica, -y ž. čejka; vivak.
Kiž nesklonné : jenž; koji.
Ktaka, -1 ž. háček ; kuka.
Któé, klóju, Kolu, kiló

ješ, koleš... I. rýpati,
rýpu V.; katač V. pí
chati; bosti, ubadati;
ani čaty ani klóty (do
slovně: ani ťatý ani ská
cený) ani studený ani
horký — nijaký ; nika
kav ; drjewo katač dře
vo káceti,rubati; zaklóč
prokláti, probodnouti.

Klóčenje, -nia s. šťou
rání, píchání; probada
nje. [strela.

Ktok, -a m. šíp, střela;
Klonica, -y ž. klanice;

motka, potega.
Křónk, -a baňka; kanta.
Któtka, -1 ž. rukovět; ru

kovet.
Klacaé V. kulhati; hra

mati.
Klak, -a m. kleč; kleko

vina.
Klakaé V., -nyé II. kle

kati, kleknouti; kleknuti.
Klamaf, -rja m.; -ka, -i

ž. kramář, -ka; dučan
džija.

Klamy, -ow pomn. krám,
obchod; dučan, trgo
vina.
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Klanka, -i ž. loutka (dře
věná), panna, panenka;
lutka.

Klečka, -1 ž. klekátko ;
klecalo.

Klecha, -i ž. pazneht,
tlapa, ohromné, nesou
měrné chodidlo; papak,
šapa.

Klekotaé V. kloktati; klju
čati.

Klepaé V., klapat V.
klepati ; kucati, tuci.

Kleskaé V. bíti, pleskati |
(někoho), tleskati; uda
rati, tuči. |

Klěšé, -a m. veš (ovčí,
psí) ; krpelj; -e, -ow pl.
kleště ; klješte.

Klěťka, -i ž. klec, kaza
telna ; krletka, propove
daonica.

Klibora, -Y ž. všecko, co
jest tupoúhelné; nadáv
ka pro neobratného člo
věka; nespretnjakovič,

Klij, -a m. klih; tutkalo.
Klinčeé III. zvoniti, zníti ;

zvoniti.
Klink, -a m. zvuk; zvuk;

to žaneho klinka ani
zynka nima nemá to
ani nápěvu aní zvuku
— je to nerýmováno ;
bez soka i smoka.

Klinka, -Í ž. klika ; kvaka;
klinki bič čistit kliky,
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obcházet dům od domu,
hledat přímluvu; obijati
pragove.

Klon, -a m. klen; klen.
Klock, -a m. podpatek ;

petiča.
Klubu adv. navzdor, na

proti; usprkos.
Kluč, -a m. klíč; ključ ;

-čik, -a klíček; kluč
ník, -a m. klíčník.

Kludžič IV. kliditi, cíditi,
Čistiti; Čistiti; SO — Čí
stiti se.

Kluka, -i ž. klika, napi
nač; kvaka.

Klukowc, -a m. špalek
(pro včely); pani.

Klumpač V. žbluňkati;
ergoljati.

Kluskač V. pleskati (ve
vodě) ; pljuskati.

Kluskot, -a .m. pleskot,
šum (vody); pljuskot.

Kluwučinki, -ow pl. ž.
šašky, taškařice ; šala.

Knadžik, -a m. strnad;
strnad.

Knjejski, -a, -e — knjež
ski panský ; gospodski.

Knjejstwo — knježstwo
— knježenje, -a s.
panstvo, panství, vláda,
država; vlada, gospo
štija.

Knjení, -nje ž. paní; go
spoda.



Knjez, knjezk, knježik,
knježk, -a m. pán, uro
zený, duchovní ; gospo
din, svečeník; -owač
VI. dělati pána, pano
vati; gospodovati.

Kniezojty, knjezowski,
-a, -e€ pánovitý. [stvo.

Knježa (wosoby) pan-|
Knježef, -ria m. panov

ník; -ka, -1 ž. vladař,
-ka, vládce, -kyně ; vla
dar.

Knježié IV. vládnouti, pa
novati; vladati.

Knježiwy, -a, -e pano
vačný ; gosparski.

Knježk, -a m. junker, ze
man, velkostatkář; vele
posednik, gospodar,spa
hija.

Knježka, -ička, -i ž.
panna, panenka, slečna,
slečinka ; gospodica.

Knóskot, knoskot, kny
skot, -a m. chřestot,
šumot; prasak.

Knot, -a m. krt, krtek;
krtica.

Kobjel, -e, -ka, -i ž. ko
šik; košič, brnjica.

Kobta, -y ž. kobyla; ko
bila.

Kobtluk, -a m., kobolk,
-a Česnek; češnjak.

Koboťčk, -a m. pažitka;
vlašac.

Kocor, -a m. kocour;
mačak; kocora čahaé
z někim s někým se
hádati; svaďati se.

Kočí, -a, -e kočičí; mačii.
Kóčka, -i ž. kočka; ma

čka.
Kofejowna,-y ž.kavárna;

kavana.
Kohlica, -y ž. kolčava;

lasica.
Kochowc, -a m. trn; trn.
Kocht, -a m. osten; ostan,

žalac.
Kokaš(k),-a m.řiť;otruž

nica.
Kokoš, -e m., -ka, -1 ž.

slepice,slípka; turkow
ska kokoš tťopka, v
množ. č. kokoše anebo
kury.

Kokot, -a m. — honač,
kapon kohout; pevac,
kokot.

Kokula, -y ž. kukačka,
žežulka; kukavica.

Kot, -a m. kůl; kolík, -a
m. kolík ; kočič.

Kofbasa, -y ž. klobása;
kofbasy (dwé) párek;
kobasica.

Kota, -y ž. včelín; pče
hnjak.

Kotč, -a m. úl; ul.
Kofk, -a m. kolek ; biljec.
Koloch, -a m. zárodek,

nezralé víno ; klica.
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Kotp, -pja m.labuť;labud.
Kofs, -a m. klus; trysk;

kóň, kols dže, běží;
kas; -a6 VÍklusati; ka
sati.

Kolwrot, -a m. přeslice,
kužel; preslica.

Kolwrótny, -a,-e poma
tený (na rozumu), po
trhlý; šenut.

Kolancia, -ow s. křtiny;
krstitka.

Količk, -a m. roub; cep.
Kolebawka, -i ž. ukolé

bavka; uspavanka.
Kolij, -A m. rdesno.
Kolija, -e ž. kolej ; zavod.
Komda, komuda, -y ž.

prodlévání, průtah ; za
državanje, odugovla
čenje.

Komdžak, -a m.; -awa,
-y ž.; komdžef, -rija,
-ka, -i louda, váhavec;
krzmalac.

Komdžié IV., -džeé V.
(so) prodlévati, váhati;
okljevati, krzmati.

Komodnosé, -e ž.
hodlí; udobnost.

Komor, -a m. komár; ko
marac.

Komorka, -i ž. světnička,
sednička; sobica.

Kóň,- nja m. kůň, oř;
konj, djogan.

Konašk, -a m.pohár; čaša.
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Kónc, -a s. konec, závěr,
usnesení; odluka.

Kóncowaé VI.končiti,bo
řiti, někoho ke konci
přivésti, usmrtiti; svr
šití, završiítí; -SO usmr
titi se; ubiti se.

Končk, -a m. hrot, osten;
šiljak, ostan.

Konopačk, -a m. konop
ka; konopljarka.

Kont, -a m. toulec na Se
káčův brousek; tulac.

Kop, Kopik, -a m. cho
chol, chocholka; perja
nica, Čuperak, kukma.

Kopj0,-a s. ratiště; koplje.
Kopol, -a m. hlupák; bu

dala.
Kopor, -a m. měď; mjed,

bakar.
Korčma, -y ž. hospoda;

gostionica.
Korch, koršniwc, -a m.;

léěwušk levák ; koji radi
s levom rukom.

Kormié IV. krmiti; hraniti.
Korto,-a s.koryto; korito.
Kosčowé, -a — koóstliwc

kostlivec,kostra; kostur.
Kosm, -a m.; -a, -Y ž.

srst, chlup, vlas, vous;
brkovi,brada; -my, -mi
ki vlasy, vlas; kosa;
-aty chlupatý, vlasatý ;
kosmat.

Kosmjawka, -i ž. (alp



ska kwětka) protěž;
bjelorun.

Kostřadfo, -a s. kostival;
kukurjek.

Kostřanc, kostrianc, -a
m. chrpa; različak.

Kosydto, -a s. osidlo;
osinjak.

Košič IV. líbati, celovati;
lubiti, celivati.

Košk,-a m. polibek ; lib
ka, poljubac.

Kótry, -ž, -a, -e který,
-Ž; koji, -a, -e.

Kózlo, -eca s. kůzle; jare.
Koža, -e ž. kůže, useň;

koža.
Kóžka, -i ž. blána; mre

žica, kožica. |
Kožany Matij, -eho -a

m. hlupák, trdlo; budala.
Koždy, -a, -e každý;

kóždy raz, króč po
každé, vždycky ; svaki.

Kóžnik, -a m. brašnář;

pojí praví kovčege, sedar.
Kožuchaf, -rja, kožuší

nař, -ria m. kožešník;
krznar.

Kraé, krejié, kraju krá
jeti; secí, rezati.

Kradž, -e ž.: z kradžu,
skradžu tajně,potajmu;
taino.

Kraholc, -a m. krahuj,
krahulík; kragujac.

Krajan,-a m.rodák;roďak.
Kraj, -a m. kraj, -okraj,

země; kraj, krajina; -ny,
-a, -e zemský; krajny
zakonik občanský zá
koník; krajny staw =
zemský stav; krajna
vyšnosé zemská vrch
nost; - přerada země
zrada.

Krajbludžef, -rja m. po
běhlik,pobuda; pobuda.

Krakaé V. chrchlati ; hre
kati.

Kralik, -a m. střízlík ;
kraljič (ptica). [sjaj.

Krasnosé, -e ž. skvělost;
Krawc,-a m. krejčí; -oWwa,

-eje krejčová; krojač.
Křčenske wopismokřest

ní list; krsní list.
Krej, -e = krew, krwje

krev; krv.
Křidfo,-a s. křídlo, peruť ;

-awy perutný.
Křinja, -e ž. almara, skříň;

ormar, skřinja.
Křiwda, -y ž. úskok; pre

vara.
Křiwina, -y ž.

-čina; zavoj.
Křiženišco, -a s. křižo

vatka.

zátočka,

Křižeťf, -rja velikonoční
jezdec v Lužicích; a!kar,
uskrsní juhač u Luži
cama.
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Krjemié IV. drobiti.
Krjenca, -y ž. krajíček

(chleba); komadič, od
rezak.

Krjepa, -y, kriepjel, -e
ž., krjepja,-e ž.,krjep
ka, -1 ž. veliká kapka,
pilulka ; Kkrjepjenca, -y
Ž. sprcha.

Krjewica, -y ž. krvotok;
krvotok.

Krjóz, -a m. řasa, věc
nakadeřená, záhyb na
čepci; uvojak, resica.

Krjózykatf, -a m. kapu
sta (mačinková); broko
Jica.

Krjud — křud, -a m. bič,
utrpení; praskač, patnja;
-džic IV. mučit.

Krk, -a m. hrtan; grkljan.
Kročel,-e ž. krok; korak.
Krok, -a m. kročej; ko

rak, raskorak.
Krokawa,(krodawa) -y

ž. krůta; puran, čurka.
Kroma, -y ž. kraj, okraj.
Króna, -y ž. koruna; kru

na.
Krop, -a m. vřelá voda,

oukrop ; vrela voda.
Kropačk, -a m. petrklíč;

jaglac.
Kroš, -a m., groš, Kro

Šik,-a m. 3fenik; groš.
Króíki, -a, -e krátký,

stručný; kratak.
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Krótkowidžiwosé, -e ž.
krátkozrakost; kratko
vidnost.

Krotuš, -a m. skrček,
šprček (malý člověk);
kržljavac.

Kruch, -a m. kus, kousek;
komad ; na kruchi, do

kruchow vejpůlky.Krušej, (-ew), -šwje,
krušwa, -y ž. hruška
(ovoce), kruška (plod).

Krušeň, -nje ž. hruška,
hrušeň (strom); kruška
(drvo).

Kruty, -a, -e pevný, tvr
dý, přísný, houževnatý ;
Čvrst.

Krutoba, -y ž.
stega.

Kruwa,-y ž. kráva; krava.
Krřud,-a m. bič ; praskač,

ucketalo.
KřudžičČIV.trápiti; mučiti.
Krwawič IV. (vyslovuje

se jako kwawič) krva
viti;krvariti;-awny,-a,
-e krvavý; - hrěch smr
telný hřích; smrtnigreh.

Kryjef, -ria m. pokryvač;
pokrivač.

Kubjelniča,-y ž. živitelka;
uzdržavateljica, hrani
teljka.

Kubjelnik, -a m. živitel;
uzdržavatelj; hranitelj.

Kubtač V. pěstovati; pe

kázeň ;



čovati oč, vychovávati;
gojiti.

Kublaf, -rja m., -ka, -i
Ž. pěstoun ; vychovatel,
-ka; odgojitelj.

Kubo, -a s. dobro,statek,
majetek; njewjeséin
ske kublo nevěstina
výbava ; dobro, imovi
na, počija.

Kublef, -ria m., -Ka, -+1
ž. statkář, -řka; vlaste
lin, vlastelinka.

Kubolt, -a m., kubolčik
rarášek, diblík, asik,
šotek ; vragoljan, Vražíé.

Kučík, -a m. kout, roh;
kut; ugao.

Kudžef, -rje ž. kadeř;
kosa.

Kuchinja, -je ž. kuchyně,
strava.

Kukel, -e ž. koukol.
Kula, -e ž. koule: kugla.
Kulirěpa, -y ž. tuřín; bela

eba.Kulišk, -a m. sýček, sýc;
sovulja.

Kulka, -i ž. kulka (v puš
ce), knedlík; kuglica,
naboj.

Kulojty, -a, -e oblý;
okrugao.

Kuluch, -a m. válec, vá
lek; valjak.

Kunč, -a m. vepř; (vepar),
Svinja.

Kundros, -a m. kanec;
nerast.

Kundrosnik, -a m. tapír;
tapir.

Kuntwora, Kkuntora, -y
ž. komár ; komarac.

Kupa, -y ž. ostrov, výspa;
otok.

Kupc, -a m. kupec;
-cowka,-i ž. kupcová;
kupac.

KupišČo, -a s. souostroví;
suostrovlje.

Kupnica, -y Ž. tržnice;
tržnica. [magla.

Kurjawa, -y ž. mlha;
Kuf, -rja m. kouř; dím.
Kurjef, -rja m. kuřák;

pušač.
Kurjo,-ječa,kurjatko,-a,

s. kuře, kuřátko; pile.
Kurka, -y ž. okurka; kra

stavac.
Kurotwa, (kurwofa) -y

ž. koroptev; trčka.
Kurwa, -Y ž. nevěstka ;

kurva, bludnica.
Kurwjefch, -a m. kurfiřt.
Kusač V. kousati; gristi.
Kusadto, -a s. chrup; zu

balo.
Kusk adv. kousek, ždibec,

trochu; malko.
Kusaty,-a, -e perný; tvrd.
Kuši,-a,-e krátký; kratak.
Kušič IV. krátiti, zkraco

vati; skratiti.
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Kutlič IV. vykuchati; iz
vaditi drob.

Kutlo,-a s. teřich,bachor;
trbušina, kulja.

Kutnica, -y ž.slepé střevo;
slepo crevo.

Kuztaé V.čarovati;čarati;
kuzlafnica, -y, kuz
Iarka,-i ž. kouzelnice;
čarobnica ; kuziáat(nik)
-rja, m. kouzelník; ča
robnjak.

Kužmot, -a m. (vichor)
větrná smršť; vazdušni
šmrk.

Kužol, -a m. pramen,
zřídlo,prohlubeň; izvor.

Kwačié so IV. zkřivitise;
iskriviti se.

Kwačka, -i ž. odsuvník,
háček; kvačica, zarez.

Kwaka, -i ž. hák, jho;
Igo.

Kwakla, kwakula, -e ž.
zkřivenina, jho, jařmo;
jaram.

Kwas, -a m. kvas, svatba,
veselka ; svadba; -ny,
-a, -e svatební; svad
beni; -owaé VI. svat
bovati; slaviti svadbu.

Kwašowaé VI. kvasiti.
Kwěčica,-y ž. květ; cvet.
Kwět, -a m. výkvět.
Kwičcč II. pískati; žvi

ždati.
Kwičel, -e ž. drozd.

Kh, kha.
Kh — čes. ch, jen v ci

zích slovech K,
Khabtlaé V. kolísati, sem

a tam se pohybovati,
klátiti; - so kolísati se,
býti v nejistotě, pochy
bovati; kolebati, sum
njati, dvojiti.

Khabfak, -a m.; -awa, -y
ž. nerozhodný člověk,
vrtohlavec; neodlučan
Covjek; nerozhodná že
na; neodlučna žena.

Khadla, -y ž. (z něm.
Kerl) chlapík ; morče.
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Khachle, -ow ž. kamna;
peč.

Khamor, -a m. a'mara,
skříň; ormar.

Khana, -y ž. džbán; vrč.
Kharp, karp, -a m. kapr;

šaran.
Khart,-a m.karta (hrací);

igrača karta.
Kharta, -Y ž. mapa, vi

sitka; posetnica.
Khawzowaé V. podvésti,

oklamati ; prevariti.
Khěbětaťf,-rja m. kostel

ník; crkvenjak.



Khelp, -a m. trysk, kalup,
poklus; kas; khelpač
V. klusati, kasati.

Khětry,-a, -e 1. prudký,
rychlý ; khětře rychle;
brzi, naeao; 2. veliký,
náramný : khětry kruch
khléba pořádný kus
chleba; velik, golem.

Khěža, -e ž. dům, stavení;
-žka, -i ž. domek, cha
lupa, chýše,chata ; -kař,
-rja domkář; kučica,
kucarac.

Khiba leda, leč, mimo ;
osim.

Khiba, -y ž. nedostatek,
chyba, úhona; pogrješ
ka, nedostatak.

Khibič IV., khibjeé V.,
-bjowaé VI chybiti,
-ovati; pogrešiti.

Khileč so V. sehnouti se;
sagnuti se.

Khlodk, -a m. chbládek,
stín; sjena, hladovina.

Khtódnica, -y ž. besídka;
senica.

Khtódny, -a, -e chladný;
hladan.

Khiostač V. sem a tam
házeti ; bácati.

Khtóščič IV. mlsati, býti
misný ; biti popašan.

Khlama, -y ž. tlama, jícen;
ždrelo. |

Khlěb,-a m. chléb ; wšěd

ny - vezdejší -; swjaty
khléb; kruh.

Khlemič so IV. z plna
hrdla křičeti; vikati.

Khléw, -a m. chlév; hlev,
staja.

Khmany, -a,-e schopný,
zdatný, vhodný, pěkný;
dobar, sposoban, lep;
-nosé, -e ž. schopnost;
sposobnost.

Khmurié IV. zachmuřiti;
zažmiriti.

Khmut, -a m. prut, výho
nek ; prut, šiba, izrastak.

Khód, -a m. chůze; hod.
Khodojta, -y ž. čaroděj

nice; čarobnica.
Khodžica, -y ž. oběžnice.
Khodžič IV. choditi ; ho

dati, iči.
Khójna, -y ž. borovice,

sosna ; bor.
Kholfp,-a m. kupa; kupa.
Kholowa, -y ž. kalhota;

-Wy,-ow kalhoty; hlače.
Khorhoj,-e ž. korouhev,

prapor, vlajka ; zasta va.
Khornaf, -rja m. límec

(bílý na krk); ovratnik.
Khorowaty,khory, -a,-e

neduživý, nemocný; bo
lestan.

Khort, -a m. chrt; hrt.
Khostač V. trestati, ká

rati; kazniti; -anc, -a
m. trestanec; kažnjenik.
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Khostanje, -a s. trest,
pokuta.

Khošéef, -rja m. pome
tlář (muž, jenž dělá ko
šťata); metlar.

Khowaé VL.skrývati, po
chovávati (do hrobu);
pokapati; khowaé so
zacházeti; zalaziti.

Khowanje, -a s. pohřeb,
schování, skrytí, západ
(slunce); sahrana, po
greb, zahod.

Khribjet, -a m. hřbet,
záda; leda.

Khripa, -y ž. silný kašel,
chřipka; kašalj, pre
hlada. [kašlati.

Khriachlač V. chrchlati;|.
Khrjachizna,-yž.chrchel;

pljuvačka.
Khroblič so IV. býti sta

tečný, odvážný; biti
hrabar.

Khroblosé, -e Žž.udat
nost, srdnatost, chra
brost.

L,
L — původní tvrdé I, jež

se před měkkými sa
mohláskami změkčuje;
koto — na kole, běty
— bělič. Vyslovuje se
jako české u (v).

Lačonski, -a,-e latinský;
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Khrobly, -a, -e udatný,
chrabrý, odvážný ; hra
bar.

Khrobolak, -a m. od
vážný člověk; smeli
čovek.

Khrosčina, -y ž. chrastí,
houští; suharje.

Khudy, -a, -e hubený,
chudý ; mršav ; -džŽina,
-V ž. chudina ; sirotinja.

Khutny, -a, -e důrazný,
vážný ; ozbiljan.

Khwataéť V. spěchati; žu
riti (se).

Khwatajcy adv. spěšně,
naspěch; žŽurno, hitno.

Khwatak, -a m. rychlík;
brzivlak (voz).

Khwatnje adv. rychle;
žurno.

Khwila, -e ž. chvíle, doba,
čas; Časak; nimam
khwile nemám kdy.

Khwótťka, -i ž. držadlo ;
držak.

el.
IačonšČina, -y ž. latina;
latinica.

Lačak, -a m.; -awa, -y
ž. váhavec, loudalka;
oklevalac

Lačič so IV. váhati; krz
mati, oklevati. |



Lahodorěčny, -a, -e úlis
ný; umiljat.

Lakač V. číhati, čekat,
ukládati oč (o koho);
zasedati.

Lakanca, -y ž. čekaná,
záloha ; zaseda.

Lakomec,-a m. šplhavec;
penjač.

Lamanje,-e s. (žotmow)
příboj ; bibavica.

Lastojca, -y, -čka ž. la
štovka: -ČíÍ, -a, -e la
štovčí ; lasta, -víca.

Lawa,-y ž.; tawka, -i ž.
lavice, lavička, lávka ;
klupa. [brico.

Lazenk, -a m. lazebník;
LazyčIV. plaziti se; puzati,

puziti.
Lazydto, -a s. šplhadlo ;

njuškalo.
Lhaé — tžeéč, fžu lháti;

lagati. [vitost.
Ležownosé, -e ž. nemo
Lobio, -a s. Labe; Laba.
Lódž, -e ž. loď; -ef, -rja

loďař ; -nik, -4 m. lod
ník; lada, ladar.

Lohé, -a m. loket; lakat.

bol toja m. loj; loj.kLojeř, -rja m. pochop;

uhititelj ; -ski list zaty
kač; uhitno pismo.

Lójič IV. (lowiéč) loviti,
chytati; hvatiti, loviti.

Lono, lónčěko, -a s. ná
ruč; zagrljaj.

Lopač, -a m.; -ata, -Vž.
lopata, rýč; lopata.

Lopijeno, -a s. lupen, list.
Loskočiwy,-a, -e lehtivý,

choulostivý; škakljiv.
Loskotaé V. lehtati, dráž

diti; dražiti.
Ložišco, -a s. sluj; spilja.
Lubja (fódžna), -e ž. pa

luba, sál; dvorana.
Lučwaf,-riam.:-ka, -i ž.

loučkář (kdo dělá louče).
Lučwo, -a s. louč; luč;

tučka, -i ž. loučka; lu
čica, livadica.

Luh, -a m. louh, slatina ;
lug; -owa kupjel sla
tinné lázně.

Luža, -e ž. louž, trato
liště; kaljuža.

Lykro,-a Iyko, -a s. lýko;
liko. [cela.

Lysa, -y ž. lysina, pleš;
Lysak, -a m. lyska; braz.

otina.
Lža, Iže ž. lež ; laž.

L, el.
Lac, -a, lack, -a m. vesta;| Lačny, -a,

prsluk..

-e| ŽÍznivý,
chtivý ; žedan, požudan.Lačnosé,-ež.žízeň;žedj.| LahnyČII.líhnouti,roditi;
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so - líihnouti se; na- |
lehnjene jejo nasazené
vejce; izleči, roditi.

Lany, -a, -e lněný; lanen.
Lapa, -y ž. sklopec, hadr;
stupica, krpa, prnja.
Lapaf, -rja, lapka, -i m.

hadrář; prnjar.
Latarnija, -e ž. lucerna ;

svetiljka.
Law, lawik, lawčk, -a m.

Jev, lvíček; lav, lavic;
-ica, -ina, -y ž. Ivice;
lavica;-wjo,-ječa lvíče;
-wski, -a,-e Ivíi; lavlji.

Lebija, lebja, -e (hle
bija) ž. kopí, oštěp;
ražanj, koplje.

Lebjerda,-y ž.hadr; krpa.
Lebordžak, -a m. žvanil,

žvatlač;brbljavac; -džič
IV. žvaniti; brbijati.

Leé, liju líti; so - rozlíti
se, prouditi ; levati, roz-.
levati se.

Lečeč, lětač V. letěti, lí
tati; leteti; leéo v letu.

Lečica, -y ž. peruť; krilo.
Lččo, -a s. léto ; leto.
Lečef, lečník, -a m. ú

kladník; boraciz zasede.
Lečenje, -a s. úklad; za

seda.
Lédy, -m, lédma ledva,

sotva, stěží; jedva.
Ledžba,-y ž.bedro,ledví;

bedro.
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Lěhafnja, -e ž. ložnice;
ložnica. [gnezdo.

Léhnidfo, -a s. hnízdo;
Léhwo, -a s. ležení, lože,

tábor ; tabor, ležaj.
Lékarstwo, -a s. lék; lek,

lekarija.
Lékowaé VI. hojiti, léčiti.
Lélak, -a m.; -lawa, -y

Ž. maňas ; čamČčič.
Lemjaz, -a m. příčka (u

žebříku) ; žbica.
Lei, zlemík, -a m. zlo

mek ; odlomak.
Léni, -a, -e rozmařilý,

líný; razsipljiv, len; lén
jeho pasé lenošiti; le
niti se.

Léniwc, -a m. lenoch,
vařbuchta ; lenčina.

Lénoška, -y ž. křeslo; na
stonjača.

Lép, -a m. lep, tmel; lep.
Lepié VI. přistihnouti, la

piti; uloviti.
Lepjenňca, -y ž. škatule;

kutija.
Lépšina, -y ž. přednost,

výhoda; korist.
Lčska,-i ž. líska; lješnjak.
Lesny,-a,-e jemný,něžný,

hezoučký; nežan, fin.
Lésny, -a,-e lesní; Šumski.
Lestny,-a,-e Istný,Istivý;

laskav, lukav.
Lésyca, -y ž. mříže. mří

žoví; rešetka.



Lčška, -i ž. hřádka; direk.
Létak, -a m. leták; bro

Šura.
Létdžesatk, -a m. desíti

letí; desetgodište.
Lčtnik, -a m. ročník; kro

nika; godište.
Léto, -a s. rok; nowe

léto nový rok; godina.
Létsa letos.
Létuši, -a, -e letošní;

letošnji. [levak.
Léwak,léěwc, -a m.levák;
Ležeť III. ležeti, tábořiti;

utaboriti se.
Ležomnosé, -e ž. poze

mek, půda ; tlo.
Liba, -yYž. sval; mišica.
Libicina, -y ž. libové

maso; mršavo meso.
Libjo, -eča s. housátko,

house ; gusče.
Libojty, -a, -e libový;

mesnat. [tresti se.
Libotaé so V. chvíti se:
Ličadto, -a s. počitadlo ;

stroj za računanje.
Ličba, -y ž. číslo, počet;

broj, račun; -bnik, -a
m.. číslovka; Wulka
ličba množství; mno
žina; -bny, -a,-€ četný;
mnogobrojan.

Ličenje, -a počty; raču
nanje.

Ličič IV. počítati; raču
nati, brojiti.

5*

Lichowač VI.; -chwic IV.
hchvařiti; lihvariti.

Lichwa, -y ž. lichva;
lihva;-af,-ria m.;-ka,
-i ž. lichvář, -ka.

Lik, -a m. cedník ; cedilo.
Limpor, -a m. nestejné

číslo, liché, lichost; lihi.
Lintwora, -y ž. drak;

zmaj.
List,-a m. list,dopis, psaní;

narodny, khřčeňski,
jědžny, stožny, wěro
wanski, rozwěrowanů
ski, smrjetny list (wo
pismo) rodný, křestní,
jidelní, složní, oddací,
rozvodový, úmrtní list;
přeporučny, dostačny,
tójefskíi list doporuč
ný, příjemka, zatykač ;
list; rodní list, kršie
nica, jelovnik, položni
st, ženitbena isprava,
raspitna isprava, Sinrtov
nica; preporuční list,
prijamnica, tjeralica.

Listowaé VÍ. dopisovati.
Lišawa, -y ž. lišej; lišaj.
Liščič IV., pokhlébowac

VI. lichotiti; laskati.
Liščeňstwo,-as.úlisnost;

umiljanje.
Liščefski, -a, -e úlisný;

umiljat.
Liška, -1 ž. liška; čagalj;

- zlota šakal; šakal.
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Liwki, -a, -e vlažný, ne
tečný ; mlak ; -0sČ, -e
ž. vlažnost; mlakost.

Lód,l[odu, -a m. led; lo
dowa swěčka, -y ž.
rampouch ; ledenica.

Lódka,-iž. truhla; škrinja.
Lodžanki, -ow pl. brusle;

sklizaljke.
Lóšt,-a m. (z něm.) chuť,

rozkoš, potěšení, vyra
žení;tek,radost, zabava.

Lubčik, -a m. nápadník;
prosac.

Lubič IV. slibovati, chvá
liti; obečati.

Lubié so IV. líbiti se; to
So mi njelubi to se mně
nelíbí; sviditi Se.

Lubka, -i ž. záletnice;
bludnica.

Lubo milo, milé; milo.“
Luboščiwy, -a, -e

přečelniwy, -a, -e la
skavý ; ljubezan.

Lubosc, -e ž. láska, pří
zeň, libost; ljubav.

Lubowaé VÍ.milovati; SO
za- zamilovati se; lju
biti, zaljubiti se.

mf—

Lubowař, -ria m. ochot
ník ; lubowafSski, -a, -e
ochotnický ; diletantski.

Luboznosé, -e ž. lahoda,
lepost,libost; umiljatost.

Lubušk, -a m. mazlíček,
maza.

Luby, -a, -e milý; mio.
Lučibaťf, -ria m. luciper,

ďábel, rarach, Čert; vrag,
davo.

Ludaé V. lichotiti, líčiti ;
laskati.

Ludak, -a, -af, -ria m.
pokrytec, licoměrník 3li
cumjer.

Lud, -a m. národ.
Ludk, -a m. trpaslík, skří

tek; patuljak.
Ludžo,-i (lud,-a) pomn.

lidé; ljudi.
Luto líto; mi je luto

je mně líto; mení je
žao; -owaé VIlitovati;
žaliti.

Luty, -a, -e pouhý, čirý;
číst, bistar, suh; Sam
lutki samý ryzí; samo
suh.

M, erii.
Mač, -a m. tající sníh,| Mať, -erje ž.; zmenš.

mokro; kad se sneg topi.
Mača, -e ž. —mačadto,

-a s. omáčka; sok.
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-efka matka, matička;
mati; přichodna mač
tchyně; punica.



Mačefny,-ski,-a,-e mat
čin, mateřský; majčin,
materinski.

Mačizna, -y ž. látka, ma
teriál: tvar, grada.

Mahač V., zmahowaé VI.
mávati, vláti; vijati se,
mahati.

Machawa, -y ž. kyvadlo
(u hodin), perpetlík ; nji
halo.

Majkaé V. hladiti; gladiti.
Malki, -a,-e malý; mali;

malko málo; malko.
Malolětne džěco, -a m.

nemluvně; dojenče.
Malostyšnosé, -e ž. ne

doslýchavost;nagluhost.
Matpa, natpa = Wopica,

-Y Ž. opice; majmun.
Malušk, malšk, -a m. ma

líček:; mališ.

Mamlié [V.mumlati; mumjati.
Mandželski, -eho m.choť,

manžel; -a, -eje ž. choť,
manželka.

Mara, -y ž. myrha, Mo
rana.

Marač, mórač V. čmá
rati; črčkati, drljati; So
marač dotýkati se ; do
ticati se.

Marny, -a,-e planý; jalov.
Martra, matra — čwila,

-Y žŽ.nouze, bída, utrpe
ni; beda, patnja.

Martrowač VL. mučiii.
Marušnjia, -€ ž. moruše;

muzva.
Masylnosé, -e ž. hmot

nost; tvar; -ny, -a, -©
masivní; tvaran.

Matka, -i ž. královna
(včelí); matiCa.

Mazaé(ze žalbu) V. na
tírati; naličČiti.

Mazanec, -a m. mazanec;
uskršnja pogača ; uma
zanec (též mazuch);
prljavac.

Mazanka, -1 ž. chléb
s máslem, pomazánka ;
kruh s maslacem.

Mazanosé, -e ž. Ššpina
vost, nečistota; prlja
vost, nečistoca.

Měca, -y ž. (z něm.) če
pice; kapa, kukuljica.

Méč, mam... maju (-a)
míti; imati; SO po kim
měč říditi se čím; rav
nati se nečim; měč za
to- předpokládati; pred

ostaviti.
Méd, mjedu, -da m. med;

med. [vreca.
Měch, -a m. pytel, žok;
Měchawc, -a m. vačice;

tobolčarica.
Meja, -e ž. květen, máje(strom© májový);Ssvi

banj; -ski, -a, -€ imá
jový ; svibanjski.
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Mělušk, -a m. = tofkač
hmoždíř; mužar.

Měnič IV. 1. měniti; me
njati; 2. míniti, souditi,
domnívati se; suditi,
misliti; ludžo měnia,
bóh pak wě lidé
myslí, ale Bůh ví; Čo
vek misli, Bog znade.

Měnjenje, -a s. mínění;
mišljenje.

Méúůk, -a ni. výměna; iz
mena.

Měnklowaé VI.
vati se; misliti.

Měr, -a m. klid, mír ; mir;
z měrom klidně, tiše,
mírně; tiho, mirno.

Měra, -y ž. míra; mera;
nimo měry příliš, nad
míru, neobyčejně; Su
više, preveč.

Měrca, měrica,-y ž. mě
řice; MErov, Vvagan.

Měrijef, -rja m. měřič,
vyměřovač; mjerač.

Měrkotaé (so) V. míhati
(se); trepe'ati.

Městno, městniš(o,-a s.
místo ; mesto.

Město, -a s. místo, město;
mesto, varoš, grad ; Čá
stice místo koho: mě
sto mje, tebje místo
mne, tebe; na mesto.

Měšéan,-a m., množ. č.:
-éenjo, měsťan;gradan.
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Měwaé V. mívati; imati.
Micki, -ow plur. sucho

pýr ; suha trava.
Mihel, -a m. obláček;

oblačič.
Miholič so IV. ňuhňati;

njušiti.
Mihotaé so V. míhati se;

trepetati se.
Micha, -y ž. (rjapowe

moz(h)y) mícha; hrpten
jača.

Michal: čichi michal m.
žluva; žŽuna.

Mikač V. mhouřiti; žmi
riti.

Mikawčk, -a m. míha
vice, řásnice,brva ; resa.

Mikotač V. mžikati; mi
cati.

Milina, -y ž. elektřina,
blýskavice, severní záře,
elektrické světlo; elek
trika, polarno svjetlo.

Minity, -a, -e pomíjející;
koji iščezava.

Misaé V., -snyé lí. chy
biti, vedle střeliti; po
grešili.

Míškorié, miškrié IV. ji
skfiti ;iskriti; SO- špat
ně hořeti, doutnati; tin
jati.

Mjadro, -a s. zášer, zá
kal, bělmo; biona, belo
na oku.

Mjaso, -a s. maso, tělo ;



meso, telo; Žadosčam
mjasa polěkowaé ==
tělesným chtíčům hol
dovati; podavati se Čul
nosti.

Mjasé, miatu, mieceš;
„ mjatu (mjeéeja)

hnísti, tlačiti; gnesti, tla
Čiti.

Mijatka, -i ž. i mjatkel,
-e ž. kaše, břečka; gnoj
nica.

Miecki, -0W pomn. nekoryto; načve.
Mječ, -a m. meč; mač,;

-ef, -eřja m. mečíř;
sabli ar.

Mječnik, -a m. 1. mečíř;
sabljar; 2. mečoun (ry
ba).

Mječawa, -y ž. smeták,
pometlo; metla.

Mječel, -a m. vlhký sníh,
metelice; mecava.

"© ee.

Mječef, -rja, m. 1. od
mjasé: mísič; mešalo ;
2 od mjesé; metař ;
smecar.

Mjedowe, -a m. hrnec na
med, medový koláč ; me
denjak.

Miedwjedž, mjedžwijedž,
-a m.medvěd; medved;
-ica, -yYž. medvědice;
medvedica.

Mjedž, -e ž. měď; mjed,
bakar.

Mjehki, -a, -e měkký;
mekan;mjehka, z mjeh
ka — měkce, mírně,.
jemně; mjehko spač
tiše spát; Z mjehka
spač lehce (ne tvrdě)
spát; rahlo spavati.

Miehkina, -y ž. omelky;
otpad, obirak.

Mie kotny, -A, -0 roz
mařilý; prevrtljiv.

Mjelčo (přechodník od
mjelčec) přísl. mlčky, po
tají, tiše, tajně, bez vě
domí; mučke; ředl.s2.
pádem : mjel o nana
bez vědomí otcova; bez
očeva znanja.

Mijenič IV. střídati; izme
niti.

Mjenie 2. stupeň k
malo: méně; manje.

Mijenk,-a m. mník, pu
lec; žaba, puno lavar.

Mjenklowaé VI. domní
vatise; misliti,umišljatí.

Mjeno, -a s., pomjeno
wanie, -a s. název;
ime, nazivak.

Mjenowany, -a, -€ zva
ný; zvan.

Mijenujcytotiž, jmenovitě,
to jest; osobito.

Mjerwič IV. hemžiti se;
vrveti.

Mjerzak, -a m. škarohlíd;
|- mrkonja.
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Mjerzaty, -a,-e mrzutý;
mrgovan, mrzovoliat.

Mjesé, mjetu, mječeš...
(oni) mjetu, -ečeja I.
mésti, zametati; mesti.

Mjeskorié IV. žvatlati;
brbljati.

Mjetaf, -ria m. vrhač;
onaj, koji baca.

Mjetel, -a m. vločka
(sněhu), motýl ; -ca, -y
ž. motýl; leptir.

Mjetk, přemijetk, -a m.
prohození; zabačenje,
pobačenje.

Mjetlo, -a s. pometlo;
mjetličko, -a m. sme
ták; smecar.

Mjetla, -e ž. metla, cho
máč; rpica.

Mjetlica, -y ž. 1. sme
ták; metlica; -lička, -i
Ž. smetáček; metlica ;
2. máta kadeřavá.

Mjez(e) dial. bjez(e) me
zl; medu.

Mjeza, -y ž. mez, hra
nice; meďa.

Mijezha, -y ž. míza, šťáva;
sok.

Mjezhory, -ow pl. ž. sou
těska; tesnac.

Mjeznik, -a m. meznik,
špičák; medjaš, očnjah.

Mjezowaé (so) VI. hra
ničiti, sousediti s něčím;
graničiti.

12

Mjezymróčník, -a
obratník ; obratník.

Mlóck, mlóčk, -a, mló
čef, -rja m., -kowka,
-i, -fka, -1 ž. mlatec,
mlatičxa ; mlatilo.

Mtócič IV. mlátiti; mla
titi.

Mtodosé,
mladost.

Mfodženc, -a m. mláde
nec, mladík, jinoch ; mla
dič.

Mtodžina, -y ž. inladý,
stromový porost, omla
dina; omladina, mladica.

Mtodžo, -eéa s. mládě;
mladunče.

Mtynca, -y ž. mlýnice;
brašnara.

Mlčěé, mjelu, mjeleš |.
mleti; mleti

M1l1éWwo,-a s. melivo; me
ljivo.

Mlóč, -a m. mlíčí; mlje
čer, mlječac.

Mločník, -a m. hrnec na
mléko, doják; lonac za
mleko.

Mloko, -a s. mléko; mle
ko; -Wy,-a, -e mléčný;
mlečan.

Mnohosé, -e ž. spousta;
obilje.

Mnohotny, -a, -e množ
ný, souborný; ukupni.

Móc, mocy ž. moc, síla,

n o

-e Ž. mládí;



násilí, područí; moč,
sila, nasilje; Z mocu
násilím, silou; silom.

Móc, mohu, móžu, mó
žeš I. moci, uměti;
moči; moóžeš Čěski?
umíš česky? móže by
možná; moguče.

Mócnafstwo, -a s. říše,
držba, vláda; država.

Mócny, -a, -e mohutný;
mocan.

Módrina, -y ž. šmolka,
blankyt; modrina, pla
vilo.

Módry, -a, -e modrý;
plav.

Mohf rjec mohl by (něk
do) řici, tak řka, skoro,
téměř; tako reci, gotovo.

Moch, -a m. mech; mah.
Mój 1. dvojné číslo k já:

my dva; nas dvoje; 2.
mój, moja, moje můj,
má, mé; moje dla pro
mne zaimne; mene radi.

Mokač V., moknyč II.
moknouti; prokisnuti.

Motwič IV., -wjeé V.,-jo
waéč VÍ. mluviti; obyč.
jen. ve. složeninách:
wotmolwié odpovědě
ti; sebi něšto zamol
wié něco si zamluviti
atd.; govoriti, zagovo
riti. [ljac.

Mól, mola m. mol; mo

Molba, malba, -y ž. mal
ba ; slikarija.

Mólčki, -a, -e (zdrob
nělé od mafy), maličký;
maljušan. [slikati.

Molowaé VÍ. malovati;
Mór, mora m. mor; kuga.
Mórač V. mazati, natírati,

sem tam bloumati, mrs
kati (ohonem); mazati,
tumazati, mahati.

Mórčeč III. mručeti, bru
četi; mrmljati.

Morchej, -ewW,-chwje ž.;
-chwička, -i ž. mrkev,
-kvička; mrkva.

Morkowati VI
rogoboriti.

Morica, -y ž. révokaz;
vinskí ušenac.

Moričel, -a m. mordaf,
-rja m.vrah; podskoč
ny - zákeřník, úkladný
vrah ; ubojica iz potaje.

Morio, -a s. moře; more.
Mórnyé II.udeřiti; udariti.
Morskaé V.mrska'i; šibati.
Mórski, -a,-e (mór) mo

rový ; kužan.
Mórski, -a, -e (morjo)

mořský; morski; mór
ska rézna, -y ž., móf
ski přeliw, -a m., mór
ska Wuzčina, -y ž. prů
liv; morski tesnac.

Morščič so IV., -sčeč so
V. hemžiti se; vrveti.
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Moršťič IV. vraštiti; -ŠČO
wať IV. svrašťovati
(čolo); so - svrašťovati
se, vráskovatěti; na
mrštiti. [mrtav.

Morwy, -a, -e mrtvý;
Moskotať V. nezřetelně

mluvit, breptat ; nejasno

govoritiMostnica, -y ž. mostné;
móstne (pjenjezy); mo
starina.

Móšen, -nje ž. mošna,
sáček, torba.

Mošié IV.,mošeč V.; so 
zdrsniti,- se; osuroviti.

Móšk,-a m.pírko, chmý:
ko, chmýří; perce.

Mót, mota m. mótk;
móta, mótka, -iž. dítě,
které bylo při křtu dr
ženo na rukou; kmo
třenec; kumče.

Moteka, -yka, -i Ž. mo
tyka; motika.

Mozh obyč. v množ.čísle:

mozhy, -OW pomnožné— 1. mozek, morek; 2.
rozum: bjez mozow
= bezrozumu; mozog,
razum.

Mozhokaz, -a m., -ka
ženje, -a s. měknutí
mozku; meknuče moz

a.
how, -howk,-a m.

morek; moždina.

14

Mrěé, složeninách
mrječ, mru, mrěju;
mrješ, mrěješ [. mříti;
zymu, hlodu mrěé u
mírati zimou, hlady;
umirati.

Mróčel, -e m. mrak, oblak.
Mróčno, -A S. mračno,

oblaky ; oblak.
Mrokota, -y ž. soumrak,

sumrak.
MrowišČo, -wjeúščo, -A

s. mravenisko, -iště;
mravinjak.

Mrowja, mrjowja, -e ž.,
zdrobn.mrowka, mro
wička, -1 žŽ.mravenec,
mraveneček ; mravenac.

Mróz, mroza m. mráz,
jiní,jinovatka; mraz.

Mučny, -a, -e = 1. una
vený (sprócny), umdle
ný ; 2. moučný; 1. mu
čan,utruden; 2.brašnen.

Mučič IV., -Čeč V., -owač
VL.plésti, másti; plesti,
mešati; rmoutiti (ru
džič); so - trápiti se,
rmoutiti se; mučiti se;
jemu so whlowje muči
je popleten; smušen.

Mudračk, -ak, -a m.chy
trák; lukavac.

Mudry, -a, -e moudrý,
chytrý; mudar, lukav.

Mucha, -i ž. moucha;
muha ; dubjawkowa

ve



mucha žlabatka; osa
Šiškarica.

Muka, -i ž. — 1. muka,
trápení; 2. mouka; muka;
mukowy, -a, -e mouč
ný; brašnen.

Murawa,-y ž.můra; mora.
Murja, -e ž. -ička, -1 ž.

zeď; zid; -jef, -ria m.
zedník; zidar; -jowaé
VLbudovati, stavěti zeď,
zditi; zidati.

Mutej (-ew), -twje ž. vr
tička, kvedlačka; vrtu
ljak.

Mutny, -a, -e kalný, smut
ný, zarmoucený (zrud
ny); sjetan, Žžalostan.

Mužnosé, -e ž. srdnatost;
hrabrost.

Mylié IV. mýliti, rušiti;
vyrušovati; buniti.

Myslič IV. domnívati se,
předpokládati;nagadjati.

Myšk, -a m. sval; mišŠica.
Myto, -a s. mzda, odmě

na: -owačČ VI. odmě
ňovati; nagrada, nagra
divati.

N, en.
Na praep. jako v češtině

na: na blido nosyč
prostírati, nositi na stůl;
na blidže na stole.

Nabitk, -a m. náboj; me
tak.

Nabtuki, -a, -e tmavý,
temný, kalný; taman,
mutan.

Nabyťtk, -a m. zisk, vý
těžek; dobitak, korist.

„Nečasny, -a, -e rozma
řilý; prevrtijiv.

Načisk, -a m. narys, ná
stin, črta ; nacrt.

Načoltnik, -a m. pohla
vár; poglavar.

Nadawk, -a m. úkol, úlo
ha; zadaca.

Nadoba, -y ž. 1, nářadí,
náčiní ; 2. zisk, výdělek;
1. alat, orude; 2. dobi
tak; domijaca nadoba,
-eje -y nábytek; po
kučstvo; -ny, -a,-e bo
hatý, ozdobný, nádher
ný ; ukrašen, prekrasan,
divan.

Nadobizna, -y ž. výhoda;
probitak, pogodnost.

Nadobnosé, -e ž. krása,
ozdoba, vznešenost, šle
chetnost; ukras;-ny,-a,
-e bohatý, ozdobný,
nádherný; prekrasan, di
van.

Nadobo adv. náhle, znáh
la, najednou ; naglo.
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Nadows, -a ž. návsí; za
selak.

Nadrobny, -a, -e podrob
ný, zevrubný ; tačan.

Naduty, -a,-e m. pitvor
ný, domýšlivý; cifran,
usiljen.

Nadwór, -a m. nádvoří;
- predvorje. [špan.
Nadwórnik, -a m. šafář;
Nadžeé so, nadžiju so

I. naditi se, doufati; na
daríi se.

Nadžija, -je ž. naděje:
nada; nimo nadžíije
mimo nadání; nenadana.

Nadžijomnje adv. bohdá;
verojatno.

Nahlosé, -e ž. příkrost,
strmost; strmina; -1y,
-a, -e prudký, strmý,
náhlý, prudký; nagao.

Nahfownik, -a m. přílba,
přilbice ; kaciga.

Nahlad, -a m. náhled,
názor; nazor.

Nahladny, -a, -e patrný;
očit.

Nahlica, -y ž. průjem;
srdobolja.

Nahon,-a m.pud; nagon.
Najenc, -a m. žoldnéř;

plačenik.
Najenk, -a m. nájemce;

najamnik.
Najomnik, -a m. nádeník;

radnik.
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| Najprjedy adv. nejdříve,
nejspíše ; pre svega.

Najskérje adv. pravdě
podobně, bezpochybně;
od prilike, verojatno.

Najstwa, -y ž. patro (ve
stavení); kat.

Nakazanje, -ja s. — na
kaz, -u m. rozkaz; za
poved.

Nakhilny, -a, -e kosý;
kosi.

Nakhribjetník, -a m. tlu
mok, vak, batoh; put
nčka vreča.

Nakhwilny, -a, -e za
úmní; za sada, provi
sorni.

Nakosny, -a, -e naklo
něný, kosý; nagnut.

Nakow,-a m. —nakow
nik, -a m. kovadlina ;
nakovani.

Natožba, -y ž. užití, za
řízení, zvyk; običČaj.

Naloženje, -ja s. —roz
položenje, -ja s. ná
lada; rozpoloženje.

Natožk, -a m. mrav, zvyk,
výdaj; običaj, izdatak.

Nalěco, -a s. jaro; pro
leče; -ny, -a, -e jarní;
proletni.

| Naléhwo, -a s. nocleh;nočište.
Nalětnik, -a m. březen;

ožujak, mart.



Naležnosé, -e ž.'záleži
tost; stvar, posao.

Nalika, -i ž. karafiát; ka
ramfilj.

Nalutowač VL. ušetřiti,
uspořiti ; prištedeti.

Nalutowanka, -i ž. úspo
ra; uštednia.

Nalutowarnja, -je ž. spo
řitelna, záložna ; štedio
nica.

Namakač, -am V. na
lézti, odkrýti; nači, ot
kriti.

Namakanc, -a m. nale
zenec; nahod.

Namakanka, -i ž. nález ;
otkriče.

Namasat V., -snyé II.,
-sowaé VÍ. omakávati;
opipaviti.

Naměrk, namrěwk, -a m.
dědictví, dědičný podil;
nasledstwo.

Naměstnik, -a m.; -ica,
-i ž. zástupce, -kyně;
zájmeno; místodržitel ;
zastupnik, namesnik.

Naměstnistwo, -a s. za
stupitelství, místodrži
telství; zastupstvo, na
mesništvo.

Naměšenca, -y ž. směs,
smíšenina, směska (na
př. oves s vikou); me
šavina, karišik.

Namězny, namjezny, -a,

-e pohraniční; pogra
niční.

Namjet, -a m. návrh,
osnova,předhůzka; pred
log, prigovor; -taé V.,
-owaé6 VI. sem a tam
házeti, dávati návrhy,
namítati; dati poticaja.

Namočič IV. omočiti.
Namolwié IV., -wjeé V.

pobídnouti, přemlouva
ti; nagovarati.

Namolwjenje, -ja s. vy
zvání; izazov, oglas.

Namorjan, -a m. námoř
nik; pomorac.

Namrěé, -mrjec I, mrě
waé V. hromadně mříti;
so - zděditi; naslediti;
jemu je so sto tolef
namrjeto zdědil sto to
larů; namrěly, -a, -e
zděděný; nasledeni.

Namréěwstwo,-a s. dědic
tví; nasledništvo; -a
wuzamknyč vyděditi;
razbaštiniti.

Namysl, -e ž. domněnka,
výmysl; sumnja, izmi
šljotina.

Nan, -a m. otec; nano!
otčelotac;přirodny nan
nevlastní otec; očuh;
přichodny - tchán; tast.

Naňé (najé), nandu na
jíti, nalézti; hodně při
jíti; nalaziti: Sněha je
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našlo hodně sněžilo;
napadalo snega; wjele
by mi to našfo? kolik
bych vytěžil, získal?
kolik bih privredio?

Nanihdy (nebo : nihdy na
nihdy), naprosto nikdy;
nikad.

Nanowski, nanski, -a, -e
otcovský; očinski.

Napad, -a m. rozmar, zá
chvat ; hir, mušica, na
stuj.

Napiwk, -a m. zpropitné;
napojnica.

Napjatosé, -e ž. napětí,
napnutí; napetost.

Napokosny, -a, -e kosý,
šikmý; kosi; napokosu
adv. šikmo, úkosem;
koso.

Napodoba, -y ž. obdoba;
analogija.

Napominanje,-ja s.důtka;
primedba, ukor.

Napomocnik, -a m. ná
hončí; gonič.

Naporstník, -a mm.
„ prstek; napršnjak.
Naprašowanije, -ja s. do
- taz: pitanje.
Napřeciwjenje, -ja s. od

boj, odpor, odmluva;
otpor. prigovor.

Napřečiwnik, -a m. pro
tivník; protivník.

Napřečiwnosé, -e ž. od
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por, opak, protiva; pro
tivština.

Napřečiwny byé příčiti
se, protiviti se; opreti
se.

Napřečiwo — napřeco
praep. naproti, proti;
nasuprot; napřeco hié
v ústrety jíti; iči u su
střet.

Naprěki adv. napříč; po
preko.

Naprócowaé so VÍ. na
pracovati se, unaviti se;
naradití se, umoriti se.

Naramjenik, -a m. ška
pulíř; škapular, amanet.

Naranši, -a, -e východní;
istočai. |

Naré, -e ž. nárt; gležani.
Narjad, -a i -u m. uspo

řádání, zařízení; ure
ďenje; -owaé IV. po
řádati; priregiti.

Narod, -a m. narození;
roďenje.

Narodníny, -ow, pomn.
narozeniny; roden dan.

Narodny, -a, -e rodný;
rodan; - Kraj rodný
kraj; rodní kraj; -ne
wopismo křes'ní list;
krsní list.

Naroséina,-y ž. výrůstek,
polyp; izraslina.

Naróst, -a m. přírůstek;
prirastak.



Naruč(n)ica, -y ž. nára
mek; narukvica

Narunač V. — zarunač
vyrovnati, nahraditi, od
Činiti; izravnati, nadok
naditi.

Naryč (narěč), -e ž. 1.
oslovení; 2. nářečí, di
alekt; 1. nagovor, po
zdrav ; 2. narečje.

Naryčec (narěčeč) III.
namluviti, vymysliti, vy
lhati; izmisliti; (o Su
ludže naryčeli to lidé
namluvili; to su ljudí
nagovorili.

Naselič IV. nasoliti; na
soliti.

Nasměšnik, -a m. šašek:
Saljivdžija.

Naspěw, -a in. nápěv;
napev.

Naspičič, -u IV. nabízeti;
ponuditi.

Naspomnič IV. vzpome
nouti, připomenoutt; pri
metiti.

Nastaéč, nastawaé V. na
stati, b'ti, vzniknouti;

„ nastati, postati.
Nastače, -a s.

vznik; postanje.
Nastajič IV.,-jeé V., -jo

wa6 VÍ. nastaviti, na
stavovati; nastaviti.

Nastawk, -a m. článek,
stat; članak.

původ,

Nastork, -a m. pobídnutí,
podnět; poticaj.

Nastupač V. 1. nastupo
vati; nasthpiti; 2. vzta
hovati se k něčemu;
odnositi se: Šťož mje
nastupa pokud se mne
týká ; sto se mene tiče.

|Nastupanje, -a s. vztah,
zřetel; odnos, obzir;
w tym nastupanju v
tom ohledu, po té strán
ce;-acy, -a,-e dotyčný;
dotičan.

Nastwinca, -Y ž. panská;
sobarica. [nasip.

Nasyp,-a m. hradba, srub;
Našan, našinc, -a m. na

šinec; naški Čovek.
Našiwk, -a mn. obruba,

lem; rub.
Natyknyé II. načíti (sud),

vstrčČiti,nakaziti; -0Wa
CYnakažlivý ; prilepČiv;
so natykať nacpati se
(jidlem) ;turnuti, nasuti.

Nawabié IV.přiměti; pre
dobiti.

Nawdač I, -dawať V.
dodati (na př peníze),
sháněti; dodati.

Nawdawaty,-a,-e sporý;
izdašan.

Nawěsé, nawěšé, -e ž.
návěští, zpráva, ozná
mení;obveštenje; oglas.

Nawěstnik, -a m. ozna
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movatel; glasnik, oglas
nik.

Nawičny, -a, -e trhový,
tržní; tržní, sajmišni.

Nawjednik, -a m., -ica,
-Y ž. náčelník, -ice, při
ručka, rukovět (kniha); |
načalnik,priručna knjiga,
rukovjet.

Nawlac, -wlaku I. klásti
oka; líčiti na ptáky
(ptačkam nawlac); sta
vljati zamku.

Nawlec, -wleku, nawo
blec I, nawlekať V.
navléci, navlékati (do
jehly) ; navesti.

Nawoči,-ow pomn.brýle;
naočale.

Nawoprawdu, Wopraw
dže skutečně, vskutku;
u jstinu, Zaista.

Nawoprawdžitosé, -e ž.
skutečnost; istiha; -dži
wy, -a, -e skutečný;
istinit, praví.

Nawoprawstwo, -a s.
vážnost; ozbiljnost.

Nawoženja, -e m. ženich ;
mladoženja; -ňski, -a,
-e ženichův.

Nawrót, -a m. návrat;
povratak.

Nawuka,-iž. nauka,věda;
nauka.

Nawuknjenje, -a s. na
učení, umění; umetnost.
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Nawuknyé II. naučiti se.
Nawušnik, -a m. náuš

nice; naušnica.
Nazdala z daleka, v dálce;

u daljini.
Nazdaty, -a, -e domý

šlivý, okázalý; uobra
žen.

Nazhonié (-|u, -iš) IV.
zkusiti, zvěděti; iskusiti.

Nazhonjenje, -a s. zku
šenost; iskustvo.

Nazyma, -y ž. podzim,
jeseň; jesen.

Nazymnié so IV., -nječ
so V. nastydnouti; pre
hladiti se.

Nazymník, -a m. listo
pad; studeni.

Nazymny, -a, -e pod
zimní; jesenji.

Nazynk, -a m. přízvuk
(v hudbě); také rým;
naglasak (kod glazbi).

Nepla, -e ž. brambor;
krumpir; -acy, -a, -e
bramborový.

Ně ne (v. odpovědi):
chceš? ně; ne. Ve slo
ženinách se píše: nje-:
njewéěm nevim, ni-: ni
mam, no-: nochcu.

Něčeji, -a, -e něčí; nečiji.
Něhduši, -a, -e někdejší,

dřívější, bývalý; neka
danií.

Něchtó, něšto někdo,



něco ; neko, nešto; ně
chtóžkuli leckdo; bilo
ko.

Někajki, -a, -e nějaký,
kterýsi; nekakav.

Někak nějakjaksi; nekako.
Někotry, -a, -e; někotří

některý, leckterý, mno
hý; nekoji.

Němce,-a m. Němec; Ne
mac ; -owka, -i ž. Něm
kyně;Němcy,-ow pomn.
Německo; Nemačka.

Němski, -a,-e německý;
nemački.

Něsé, -e Ž. krb, ohniště,
kamna; ognjište.

Nětčiši, -a, -e nynější;
sadanjí.

Nětk, něťtko, nětle nyní,
teď; sada.

Něžnosé, -e ž. něha; paž
nja.

Nic nic; ništa; užívá se
ho též ve smyslu zá
porné částice: khory
nic, ale sprócny ne
mocnýne, ale unavený;
nic nieporédko ne ne
zřídka; nic jenož maé,
ale tež nan nejenom
matka,- ale 1 otec.

Ničeji, -a, -e ničí; ničiji.
Nička, -i ž. nic, nicka;

ništica.
Ničo nic; ništa.
NiC, -e ž. nit; nit, konac;

6

-aty, -a, -e nitěný; kon“
čani.

Nichtó, ničo nikdo, nic;
niko, ništa.

Nikajki, -a, -e nijaký;
nikak nijak; nikako.

Nifkosé, -e ž. mělkost:
pličina, plitkost.

Nimale téměř,skoro ; go
tovo, skoro.

Nimam nemám (njeměč);
nemam. [siromašan.

Nimašny, -a, -e chudý;
Nimo mimo; osim; nimo

měry nad míru; preko
meran; nimo Wušowpuščič| přeslechnouti;
prečuti.

Nimorjadny, Wwurjadny
mimořádný; vanredan.

Njebjefk, -a m. nic, scho
dek; ništa, deficit, gubi
tak; bjeřk a njebjefk
zisk a Ztráta. :

Njeboh,-i,-a,-e zesnulý,
zvěčnělý, zemřelý; po
koini; njeboh, njebo
čički nan zesnulý otec.

Njebojazny, -a, -e ne
ohrožený; neustrašiv.

Njeboz, -a m. nebozez;
svrdlo.

Njebozatk, njeboratk, -a
m.pohrobek; posmrtan.

Njebrónity, -a, -e bez
branný; goloruk, ne
oružan.
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Njecnotny, -a, -e prosto
pášný ; raspojasan.

Nječuče, -a s., -Čučiwosé,
-© Ž. necitelnost, bez
citnost; beščutnost.

Nječučiwy, -a, -e neci
telný; okrutan.

Njedočink, -a m. 1. ni
čema, ledaják; 2. dare
bák, padouch, pacho
lek ;3.ohavník ;ništarija.

Njedohladanje,-a s.-hla
dliwosé, -e ž. neopatt
nost; nesmotrenost.

Njedomrěly, -a, -e zdán
Jivě mrtvý; prividno
mrtav.

Njedomysl, -e ž. neroz
vážlivost; nesmotrenost;
-11y,-a,-e nerozvážlivý.

Njedopomnity,-a,-e ne
pamětlivý, zapomnětli
vý; zaboravljiv.

Njedorost, -résčenc, -a
m. trpaslík; patuljak.

Njedosčěžny, -a, -e ne
dostižný; nedostižan.

Njedowětra, -y ž. nedů
věra; nepoverenje.

Njedušnošé, -e ž. špat
nost, nevázanost; po
kvarenost. ©

Njedžela, -e ž. neděle,
týden ; nedela; do nje
žel přiné slehnouti; postatirodiljom.| [atom.

Njedželk, -a m. prvek;
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Njedželski, -a, -e, (nje
džela) nedělní; nedeljni;
njedželničě ložo šesti
nedělí; rok rodilje.

Njedžělny, -a, -e, (džě
lic) nedílný; nedeliv.

Njedžiwaj, -cy, -če bez
ohledu ; bezobziran (do
slovně: nehled(-te) na
to), s dovolením, pro
miň,-te! odpovídá se:
wšo dobre, bjez dži
waj3 dozvolite!

Njehanibitosé, -e ž. ne
stydatost; bezobraznost,
bezsramnost.

Njehaňbiwosé, -e ž. ne
cudnost; nečudorednost.

Njehibity,-a, -e nehybný;
nepomičČan.

Njehoda, -y ž. úraz, po
hroma ; ozleda.

Njehodžny, -a, -e ne
vhodný, neschopný ;ne
spretan, nesposoban.

Njehorny, -a, -e nevá
zaný, nemravný, smilný,
chlípný, svinský; nečit
doredan.

Njehospodny, -a, -č ne
hospodárný; negospo
darskií.

Njech ať; neka.
Njechaé V. nechati, ne

chtíti (nochcyé); pustiti,
nehteti; mi So njecha
nechce se mi; neče mise.
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Njejabcy — njewjadcy
nepozorovaně, náhodně;
neopazice.

Njeje není od nje-byé
nebýti; nije.

Njejednotny, -a, -e roz
háraný ; razbacan.

Njekničomnik, -a m. bí
dák, ohavník, darebák,
padouch, pacholek; ni
štarija.

Njekhmanik,-krasnik, -a
m. ničemník, ničema;
ništarija,

Njekhmanosé, -e ž. ne
schopnost, neplecha;ne
sposobnost; -ny, -a, -e
= njekničomny, -a, -e
neschopný, nezpůsobilý,
podlý ; nesposoban, po
dao; -ne wěcy škváry;
trice, suvišne stvari.

Njekhmanstwo,-a s. ne
plecha; neprilika.

Njeleposé, -e ž. nevkvs;
neukusnost.

Njeličomny, -a, -e€ ne
sčíslný; bezbrojan.

Njemdrosé, -e ž. nemou
drost, bláznění, zuří
vost; ludovanje; -ry,
-A, -© nemoudrý, zu
řivý, bláznivý; lud.

Njeměr, -a m. nepokoj,
neklid, rozruch; uzru
janost.

Njenahly, -a,-e povlov

6*

ný, ponenáhlý; pola
gan.

Njeplódny, -a, -e planý,
neúrodný; neplodan.

Njeplech, -a m. obluda;
neman.

Njepočink, -a m.
ctnost; nepoštenje,

Njepohódny, -A, -© ne
pohodlný; neudoban.

Njepoměrnosé, -e ž. ne
zřízenost; neobruzda
nost. [řádek; nerad.

Njeporjad, -a m. nepo
Njeporadženstwo, -a s.

nezdar; neuspeh.
Njepowalny, -a, -€ ne

zdolný, nepřemožitelný;
jak, nesavladiv.

Njepřestawajcy bez ustá
ní; bez prestanka.

Njepřistojnosé, -e ž. ne
způsob ; nepristojnost.

Njerjad, xA m. neřest,
bláto, hmyz, plevel ; bla
to, zareznik.

Njerada, -y ž. neřád, ne
příležitost, nesnáz; ne
čistoča, gad.

Njeroda, -y ž. nepořá
dek, ledabylost, nedbal
ství; nerad, nemar.

Njerodž, -e ž. plevel;
pljeva.

Njerodžič IV. nedbati oč,
nestarati se oč, nechtíti;
nemariti.

ne
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Njerosudny, -a, -© roz
pačitý; smeten.

Njerosudnosé, -€ ž. roz
aky; smetenost.

Njerunk, -a m. nerov
nost; nejednakost.

Njesměrny, -a, -e ná
ramný, ohromný; ogro
man.

Njespalny, -a, -e ohni
vzdorný; Siguran od
vatre.

Njespokojník, -a m. ne
spokojenec; nezadovolj
nik.

Njestronski, -a, -e ne
stranný ; nepristran.

Njetrjebawši adv. zbůh
darma, nadarmo; uzalud.

Njetwora, -y m. i ž. ne
tvor, ohava; ogavnik.

Njeswěrnosé, -e ž. pro
nevěra; proneverenje.

Njewjedro, -a s. nepo
hoda, slota, povětří,
bouře, nečas ; nevreme;
bože njewjedro blesk;
munja, strela.

Njewobrotnosé, -e ž. ne
japnost; nespretnost.

Njewólnik, -a m. otrok ;
rob; -Ca, -Y Ž. otro
kyně; ropkinja.

Njewuprajny, -a, -e ne

VÝSOVnÝ neizreciv.Njewusp ch, -A m. ne
zdar ; neuspeh.

od

Njewužitk, -a m. úhona;
šteta.

Njezapomnička,-1 ž. po
mněnka ; potočnica.

Njezbože, -a ž. nehoda,
pohroma, úraz, neštěstí;
nepogoda, nesreca.

Njezjawny,-a, -€ sou
kromý; privatan.

Njezlemny, -a, -e ne
oblomitelný ; neskršiv.

Njezranjenosé, -e ž. ne
porušenost; neozleote
nost.

Nježenjenc, -a m. starý
mládenec; stari momak.

Nóc, nocy ž. noc; noc;
W NOcCy,nocy v noci;
Boža nóc štědrovečerní
moc; badnjí večer.

Nocninka, -i ž. zastave
níčko; podoknica.

Nocowač VL. bdíti ; bdeti.
Nohajca, -y ž. punčocha;

čarapa.
Nohé, -a m. nehet; nokat.
Nochcyé, nochcu nechtiti;

ne hteti.
Nop, -a m.lebka; lubanja;

zdrob.nopk,-pik,-pašk
hrnek, šálek; lonac.

Nopawa, -y ž. želva;
kornjača.

Nór, -a m. ponor; vodo
staj.

NÓrc, nurc, -a m. norka;
vidra.



Nórié (so) IV. potápěti
(se); potapljati, poni
rati. [ronilac,

Nórjak, -a m. potápěč;
Nošny,-a,-e březí,skotný;

bred]i.
Nowak, nowačk, -a m.

nováček; novak.
Nowizna, -y ž. novinka;

novost.
Nožicy,-ow pomn.nůžky;

nožice.
Nóžkowaé VL utíkati, bě

žeti, cválati, capati ; be
žati, trčati.

Nóžnje, -OW pomn. po
chva,pouzdro (na nůž);
korice za nož.

Nucié IV., nuzowaé VL
nutiti; siliti; - so dať
= kazanja hladač dáti
se nutit; dosadivati se.

Nuh(e)I (h se vyslovuje!),
-a m. == nuhlo, -a s.
úhel, kout; ugao, kut.

Nuchač V. čichati (ču
chati); njušiti.

Nuchawa, -y ž. zápach,
čich; miris, njuh; nu
chawka, -i ž. kytice,
květinka; cveČe.

Nuknica, -y ž. poplužní
dvůr ; zabran ; -ať, -ria

O,
Ochaé V., ochnyé II,

ochowaé VÍ. bědovati,

m.správcestatku;-owaé
VI. spravovati; poprav
lati.

Nušlié IV., -šlowač VL
čenichati, huhňati, zahá
leti; njušiti, obaviti.

Nutra, -ow pl. (singular
nutro, -a m.) nitro; u
nutra.

Nutř, -a (vyslov: nuts)
uvnitř,dovnitřku: pójée
dale, nutřa!

Nutřkowny,-a, -e vnitřní,
vroucí; nutarnji.

Nutřkhód, -a m. vchod;
ulaz.

Nutrny, -a,-e vnitřní,po
zorný, nábožný; pozo
ran, pobožan.

Nuza,-y ž.potřeba, nouze;
potreba.

Nuznosč, -e ž. nutnost;
potreba.

Nuzny, -a, -€ nutný, po
třebný; potreban.

Nužlié IV. huhňati; mu
mljati. [denjak.

Nykus, -a m. vodník ; vo
Nypk, -a m. hlavička;

olavica.
Nysak, -a m. klacek; ba

tina. [večernja.
Nyšpor, -a m. nešpory;
0.

volati och, ach; jujuš
kati, jadikovati.
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„PyFpej.

Paca, -y ž.$packa, prac
ka; wulka packa větší
peníz; Šapa, večČinovac.

Pačak, -a m.páka; blanja.
Pacef, -rja m. obratel.
Pačič IV. páčiti, vylamo

vati(násilně):kamjenje,
hněw pačič podněco
vati hněv; razbijati, lo
miti.

Pačkaé so V. houpati se,ztrácetirovnováhu;lju-| P
ljati se, njihati se.

Pačosy,-0W pomn.pačes,
pačesy ; kučine.

Pačošnje hladat, Z pa
čosnymaj wočomaj pla

y.
Pačef, -rje ž.; zdrobnělé

-fkK,-a m., obyč. -fka,
-iž. korál, korálek, perla,
perlička ; biser.

Pačefe, -a m. růženec

(katolický), rózarije ; čislo.
Pačerje, -rjow m.modlit

ba; pacerje spěwa
modlitise; pačerje značí
též vyučování před biř
mováním ; molitva.

Pačetki,-ow,pomn.kmo
trovský kvas, hostina,
návštěva u šestinedělky,
dary s sebou nesené;
gozba.
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Pad, -a m. případ; slučaj.
Paduch, -a m. zloděj,

darebák, taškář; -uška,
-i zlodějka; lopov.

Padustwo, -a s. zloděj
ství, krádež; zločinstvo,
krada.

Pahorčina, -y ž. pahor
katina; pohumije.

Pahrob, -a m. hlína, ná
syp, naházení; nasip
achol, -a m. chlapec,

noch, Šuhaj, chlap; momak.
Pachorié so IV. naparo

vati se; naduvati se.
Pak = 1. ale: ja Chcu,

won pak nic já chci,
ale on ne; 2.pak— pak:
buď —anebo: pak čČor
ny, pak běťybuď černý
anebo bílý; hned (brzy);
pak je wjesely —pak
zrudny hned je veselý,
hned smutný; 1. ali;
2. ili — ili.

Pakoséak, -a m. taškář;
prevejanac.

Pakosčié IV., -sčeč V.,
-sčowač VI. dělati ne

plechy, krásti; šmrkatiurmut, krasti.
Pakostnica, -y ž. špatný

domek, barák, barabiz
na; kučerina.



Palacy, -a, -e horoucí;
oruči. mičak,

Palak, -a m. hořák; pla
Palc, -a m. palec, prst;

míra; palac, prst; mera.
Palčik, -a m. paleček,

trpaslík, skřitek ;palječíč,
patuljak.

Palenc, -a m. kořalka,
pálenka;rakija;-af,-tja
m. vinopalník; -afnik,
-a m. obchodník kořal
kou; -afnja, -e ž. vi
nopalna, kořalna.

Palič, -u, -iš, -i hořeti;
goriti.

Palwaka,-l ž.ještěr,drak;
jušter, zmaj.

Pampuch, -a m. svítek ;
orušavina.

Pancač V. máchati, bryn
dati; mahati.

Panka, -1 ž. šálek, slu
pina, skořápka, nádoba,
buňka (včelí); šalica,
posuda, čelica.

Panoht, -a m. pazneht;
nokat, papak.

Papagaj, papuch, -a m.
papoušek ; papiga.

Papjera, -y ž. papír; pi
safska - psací papír;

Plerk - pijavý papír.Papjerkowaéť VÍ. listo
vati; listati.

Paproš, papruš, -a m.;-£ ž. kapraď; paprad.

Paf, -rje ž. vedro (hor
cota); vedro.

Parla, -y ž. perla; biser.
Parod, -a m. potrat, ne

dochůdče; pometnuče,
nedozralo dete.

Paradlo, -a s. parátko ;
čačkalica.

Parowaé VI. 1.vypouštěti
páru; pušťati paru; 2.
pohřešovati, postráďati,
chyběti ; faliti.

Parujomnosé, -e ž. po
stradatelnost; nedosta
statak; -jomny postra
datelný.

Pas, -a m. pás, pásmo;
pás, zona.

Pasé, pasu I. opatrovati,
pásti; negovati; někoho
pasé, za někim pasé
někoho střežiti, po ně
kom pásti, slíditi; ču
vati; lénjeho, mudreho
pasé lenošiti, dělati chy
tráka; SOpasé (někoho,
-čeho) míti se na po
zoru před někým; ču
vati se.

Pask,-a m.pásek,poutko ;
spona, zavezica.

Paskorny, -a, -e lýkový;
likov (iz lika).

Pasle, -i i -ow, pomn.
past (na myši) ; lovka,
mišolovka.

Pastyf, -rja m. pastucha;
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pastir; -fnia alpska sa
laš; planinarska kuča.

Pasník, -a m. pasíř; po
jasar.

Paškowronc, -a m. skři
van lesní; Ševa.

Pata,-y ž.kvočna; kvočka.
Patoržica, -vyž. Svatve

čer, štědrý večer; ba
dnjak.

Pawk, -a m. pavouk;
pauk.

Pazdžef, -ria ž. pazdeří,
vyvrhel; izrod.

Pazora,-y ž.tlapa, pracna,
spár; šapa.

Pčola, -y ž. včela; pčela;
pčoleňc, -a m. včelinec;

čelinjak.
Pěc, pjecy ž. pec; pec;

léz mi na pěc vlez
mně na záda; baš me
briga.

Pěkny, -a, -e krásný,
jemný, způsobný, hod
ný, rozumný; razuman,
dobar, krasan.

Pěnjak (slinjak), -a m.
slinták; dečja povezica.

Pěsůň, pěseůň, -nje ž. bá
seň, světská píseň (na
rozdíl od kčrluše); pes
ma.

Pěsnik, -a, pěsnjeí, -rja
m. básník ; pesnik.

Pěsta, -y ž. stoupa, pě
chovačka; mali.

88

Pěstonié IV. opatrovati,
čekati (děti); negovati.

Pěstonča, -e ž. opatrov
nice, posluhovačka; po
dvornica.

Pěšk, -a m. pěšák; -af,
-rja m. turista (pěší);
pešak.

Pěškowstwo, -a s. pě
chota ; pešadija.

Phi, -hi fuj! -haé V. vo
lati »fuj!«

Pcha — fka, -i ž. ble
cha; buha.

Pica, -y ž.
obrok, píce; hrana.

Picowaé VI. napojiti, na
vlažiti; krmiti, napajati.

Pičel, -e ž. bečka; bačva.
Pičk, pijak, -a m. piják,

chlastoun ; pijanica.
Pijanca, -nka, pijelca,

-Y Žž.pijavka, pijavice,
vyděrač, vydřiduch; pi
javica.

Pijeňca, -y ž. pitka;pitna.
Pikaé V., -nyé II. zobati;

praskati, tikati, ceknou
ti, muknouti; někomu
pikaé někomu dělati
schválnosti; zobati, pi
jukati.

Pita, -y ž. pila; pila,
Pilka, -i ž., pilničk, -a

m. pilník; turpija.
Pila, -e ž. pilulka; pi

lula.

(konjaca)



Pila, pila! volají na kach

ny odtud pila, -e nebopilka, -i ž. — kachňát
ko; páče.

Pilo, -eča 's. kachňátko,
housátko, slabé stvoření
vůbec; pačica, gušcica.

Pimplié (so) IV. piplati
(se) ; igrati se, šaliti, bu
niti.

Pimpus, -a m. bahno;
kaljuža, bara.

Pinca, -y ž. sklep; -af,
-čnik, -a m. sklepník;
pivnica, pivniČar.

Pinkaé V. brnkati, drn
kati, mrkati, Šmukati (při
hře na schovávanou);
migati.

Pintel, -a m. svazeček,
ranec; svežnjič, zamo
tak.

Pipa, -y ž. všechno po
dlouhlé, na př. dýmka;
svo, što je podugo, na
pr. lula.

Pisanié IV., -nječ V.,
-njowač VI. pestřiti,
malovati ; bojadisati.

Pisany, -a, -e pestrý, stra
katý; šaren.

Piskor, -a -m.
kržljavac.

Pismawjedžef, -ria m.
tajemník, zapisovatel;
tajnik.“«

Piščel, -e ž. zdrobn. pi

skrček ;

šéalka píšťalka; serb
ska, prawocanska, pí
šéel=tarakawa; pišée
le, pomn. varhany; piš
talica, sviralka ; orgulje.

Pišpolié IV. šeptati; šap
tati.

Piwarc, -a m. sládek ; pi
var.

Piwafnja, -e ž. pivovar;
pivovar.

Piwčeé III. pípati, pištěti;
„ pijukati, pištati.
Piwnica,-y ž. pívní sklep ;

konoba, pivnica.
Piwonja, -e ž. pivoňka;

božur.
Pjanka,-i ž. plevel; trava.
Pjany, -a, -€ opilý; pijan.
Pjasé, -e ž. pěst; -owač

VI. pěstí bušiti, tlouci;
pjastne prawo pěstní
právo; šaka, pest.

Pjata, -y ž. pata; peta.
Pjatk, -a m.pátek; Čichy 

Velký pátek ; petak.
Pjatka, -i ž. pětka; pe

tica (broj 5).
Pjatkowy,-a, -e páteční;

petkov.
Pjatnak, -a m. (15kusů),

mandel; mandulja.
Pjec, pjeku, piečeš [L

péci; peči.
Pječa užívá se ve smyslu

>snad«, povídá se »prý«
atd.; to pječa wérno
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njeje to
pravda; »moždac«.

Pječat, -a m. razítko,pe
čeť; žig.

Pjeé = 1. pět; 2. pječ
I. pnu; pinaéV. pnouti,
pnu, - pínati; napinjati.

Pjedž, -e ž. píď; pedalj;
-ak, -a žížala; golista,
zujavica.

Pjelcha, -i ž. plena; pe
lena.

Pjelsé, -e ž. plsť.
Pjeluch,-a m.; pjelucha,

-1 ž. plena, plínka; ru
bac. (puž.

Pjelžik, -a m. hlemýžď;
Pjenjez, -a m. peníz,min

ce; -nježk, -a m. fenik:
nowac; připitny pje
njez zpropitné; napoj
nica; plenjezy bié, (ra
zyČ) raziti peníze.

Pjenk, -a m. klacek,peň,
pařez ; panj, klada.

Pjerach, -a m. mládě;
mlado.

Pjeraso,-a (rybjacepje
ro) s. ploutev; pera
jica.

Pjerchaé (-am, -aš) V.
třepati, plápolati; vijati|
se.

Pjerchizny, -ow plur. šu
piny; ljuske.

Pjerina, -y ž. drůbež;
perad.
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snad není| Pjerjenca, -y ž. palička;
mažjica.Pjersk, -a m. 1. okoun;
2. skrček ; 1. ostriž; 2.
kržijavac.

Pjeršé, -e ž. prsť, sypká
půda; sipka zemija.

Pješka, -i ž. a m. dare
bák,uličník;-aČka, -ice;
lopov, uličnjak.

Plač (-ju, -eš) I. plápo
lati; plamsati.

Plačenje, -a s. plat; pla
Čanje, plača; -enski,
-a,-e platební; -ič (-U,
-iš) IV. platiti; -izna,
-vyž. hodnota, cena; -Y,
-0w sazba; taksa, od
redbina; -eňka, -1 ž.
splátka; dio, obrok;
-ÍWOSÉ,-e Ž.;-omnosé,
-e ž. platnost; vrednost;
-iwy,-a,-e platný;vre

an.
Plachéička,-i ž. plachet

ka; marama.
Píat, -u m. prostěradlo ;

pokrivalo.
Pířata,-y ž. (plačba) plat;

plača.
Plawié (-ju, -iš) IV. pla

viti; -idio, -a s. vor;
splav;-enje,-as. plavba.

Plóé (-ju, -eš) I; plo
waé (-am, -aš) V.
plouti, plovati; plivati,
ploviti.



Plódnosé, -e ž. úroda;
urod; -ny,-a,-e úrod
ný; plodan.

Plokac (-am, -aš) V.práti,
vyplachovati; ispirati.

Plomjo, -a s. plamen;
plápol;-Jenié(u, -niš)|
IV. plápolati, planouti:
plamsati; -ity, -a, -e
plamenný ; přomjenjak,
-a m. plameňák; pla
menac.

Plón, plona m. drak;
zmaj.

Ploň, -nje ž. — plonina,
-Y ž. — plona, -y ž.
pláň, planina; visora
Van.

Plono, -a s. plocha; po
vršina ; -Y,-a, =e rovný,
plochý, planý, ploský ;
ravan.

Plonowc, -a m. výrůstek,
planý-; izraslina.

Plóšičc IV. plašiti; 80 
plašiti se, strašiti (se).

Plowaé V. plovati; plo
wanske kholowy plav
ky; gačice za kupanje.

Blowy, -a, -e plavý; plav.
Pluco, pluco, -a s. plíce;

pluča.
Plué, pluju l., ptuwaé V.,

plunyé II. plaviti, plo
vati, řinouti se, téci;
ploviti, teči.
fun, -a m. plyn; plin;|

-ojty, -a, -e plynný;
plinski.

Pluzdžič IV. páliti; paliti.
Plynyé II.řinouti se, prou

diti; strujati.
Placak, -a m. klevetník;

klevetac.
Plack, -a m. pilulka; pi

lula.
Plahowanje, -ja s. chov;

odgoj.
Plahowaé (so) VI.pěsto

vati (se),vydržovati (se),
chovati; odgajati.

Plampak, -a; -awa, -y
m. tlučhuba, žvanil ; br
bljavac.

Planeta, -y ž. oběžnice.
Plapol, -a m. šum (vřící

vody), žvanice; Šum.
Pleča, -e ž. okřín; brenta,

čabar.
Pleé, pluju L plíti; plju

vati.
Plečizna, -y ž. zápletka ;

zamršaj; -iÍzny, -0W
pletich s spletke.

Plěé, plěju I. pleti,čistiti
(pole) ; čistiti (polje).

Plěch, -a m. pleš, lysina;
čela.

Plepotaé V. koktati; klo
kotati.

Plesa, -y ž. lysina, pleš;
čelawost.

Pléwadio, -a s. ploutev;
perajica.
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Plicaé V. klevetiti; kle-;
vetati.

Plinc, -a m. lívanec; ko
lačic. :

Plista, -y ž. pohlavek,
facka; čuška; -owač VI.
pohlavkovati; čuškati.

Pliška, -i ž. konipásek;
cacorka; pliska.

Plujnik, pluwak, -a m.
plivátko; pljuvalnica.

Pluwa,-y ž. pleva, plíva;
pleva; pl. -y, -0w

úhrabky pleva.Po, předl. se 4. p. po
wodu hičé= jíti pro
vodu; idem po vodu;
po mloko poslapo
slati pro mléko; hač po
džensniši džeň až po
dnes ; sve do današnje
ga dana; po rěcy stoja
wjerby podél řekystojí
vrby; jinak má tato před
ložka stejné vazby jako
v češtině, na př. po cy
liznach v celku, po
partiích; po starsku,
po zastarsku po staro
dávnu; po ve smyslu
českéhopodle: po sebi
sudžié podle sebe sou
diti; po swojej hlowje
podle své hlavy.

Pobílazny, -a, -e bláho
vý; budalasti.

Pobožnostkaf, -ria m.
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pobožnůstkář ; licumje
rac.

Pobrach, -a m. chyba;
pogreška.

Pobrachowač VI. chy
běti, nedostávati se; ne
dolaziti, faliti.

Pobrjoh, -a m. pobřeží,
nábřeží; obala.

Pocéiwy, -a, -e Čistý,
cudný, poctivý; sra
mežljiv, čist.

Pocpula, -e ž. křepelka;
prepelica ; křepelka vo
Já pocpulik! (— naše:
pět peněz!)

Počatk, spočatk, -a m.
začátek ; početak.

Pocatnik, -a m. (pokho
džeé) původce; uzroč
nik.

Pocah, -a m.vztah; odnos,
odnošaj; -oWacy, -4,
-e vztažný; odnosan.

Počet, počnu I, poči
nač V. počíti, počínati;
početí.

Póčel,-e ž. jedovatá rost
lina; otrovna biljka.

PočcěžicIV.,-žeéV.,-owačVI.stížiti,| stěžovati;
tužiti, tlačiti.

Počink, -a m. čin, jed
nání: ctnost; čin, Kre
post; dobre počinki
dobré ctnosti; zle po
činky nectnosti, hříchy.



Počišč, -a m. patisk, pla
oját; patisak.

Počiscowanje, -ja s. ú
tlak; potlačivanje.

Počisk, -a m. hod, vrh
(oštěpem); bacaj

Póčka, -i ž. pecka; ko
štica.

Póčkojca, -y ž.; póčko
wy sad peckovice; voče
s košticom.

Póda, -y ž. půda; tlo.
Podaé (-am, -aš) V. pod

robilise; podvronutiíse;
-e, -a s. odevzdanost;
odanost.

Podarmo adv. zdarma,
plano ; badava, uzalud.

Podawaé (-am, -aš) sol.
odehráti (se);odigratise.

Podawk, -a m. událost,
příhoda; dogodaj.

Podbroda, -y ž. podbra
dek ; podbradak.

Podčisnyé II. porobiti, u
jařmiti, podmaniti; pod
jarmiti, potlačiti; -njeny,
-a, -e porobený; pod

- Jjarmljen, potlačen.
Podčelesnik, -a m. (pri

konjacej wuzdže) pod
bradek ; podbradak.

Poddat (-am, -aš) (so)
IV. podříditi (se); pod
rediti se.

Podendženje, -a s. do
žití, dočkání; doživljaj.

Podhlad,-a m.podezření;
sumnja.

Podhladny, -a, -e = pod
hladowawy, -a, -€ po
dezřelý, podezřivavý;
sumnjiv.

Podhora,-y ž. úpatí; pod
nožje.

Podhuba, -y ž. brada;
brada.

Podjimowaéel,-a m.pod
nikatel ; pothvatnik.

Podktad, -a m. podklad;
osnovica. |

Podkopki,-ow ž. pl.báně,
doly; rudokop.

Podtojty, -a, -e podélný ;
dugoljasti.

Podložk, -a m. základ,
podklad ; temelj.

Pódla při tom, vedle,
pokraj; sy pódla byl?
byl jsi při tom? pri
sutan, nazočan.

Pódlan, -a m., -nka, -i
Ž. soustolovník, -ice,
soused, -ka, průvodce,
-kyně; sused, provodič.

Pódlanski, -a, -e vedlejší,
sousední; pokrajni, st
sedni. |

Podlěčce, -léěČo,-a s. pod
leti, jaro; proleče.

Podlěšic IV. -šeé V.-šo
waé VIprodloužiti, pro
dlužovati; produžiti.

Podlěšk, -a m. prodlou
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žení, -ený kurs; produ
ženje.

Podnajenňk, -a m. pod
nájemník ; podstanar.

Podnarěč, -e ž. podřečí;
podnarečje.

Podnohak, -a m. stolička
(pod nohy); stolčič(pod
noge).

Podnož, -e ž. podnožka,
stolička, podstavec, pe
dál (u varhan); pod

nožje, podloga, pedal.Podobnak, -a m. dvoje
nec; dvo'nik.

Podobny, -a, -e obdob
ný; sličan, analogan.

Podomnik, -a m. podo
mek; kuční sluga.

Podomownik, -a m. do
movník; pazikuča.

Podpas, -a m. podpěnka;
pas.

Podpjera, -y ž. podpora;
potpora.

Podpijatk, -a m. podpa>
tek; pete.

Podprjeéč, -prčť, pode
pru, -prěju I. podepříti;
-pjerač V. podpírati;
podupirati.

Podramjo,-a s. podloktí;
podloktica.

Podrěé (-ju, -eš) I. uhra
nouti, uřknouti; ureči.

Podrjadowny,-a, -e pod
řadný ; podreden.
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Podriadowaé I.podříditi;
podrediti.

Podroha,-i ž. cesta; put.
Podróžnik, -a m. van

drovní, cestující; put
nički,

Podrožnječ, podražnječ
V. (někomu) pošklebo
vati se někomu, po ně
kom se opičiti; opona
šati, rugati se někomu.

Podrožny,-a,-e cestovní;
putni.

Podružnik, -a m.podruh;
drugar.

Podspódnicy, -ow ž. pl.
protichůdci, protinožci.

Podstajié (-iu, -iš) IV.
podříditi; podrediti.

Podstajnosé, -e ž. pod
stata ; bitnost.

Podttóčowanje, -ja s. ná
tlak; pritisak.

Podtřěšny, -a, -e pod
krovní; potkrovni.

Póduš, -e ž. podešev
odrážk;poplat; -owaé
I. podraziti; dati po

plate na cipelu.
Podwjazk, -a m. úvazek,

podvazek; vez, podve
zica.

Podwolič (-u, -iš) IV.
podrobiti se; pokoriti
se; -nosé, -e žŽ.povol
nost, ústupnost, ochota;
lubaznost,popustljivost;



a-NY, -A, -e oddaný, na
kloněný ; odan, sklon.

Pohiba, -i ž. pohyb, ruch;
kretnja.

Pohtušlé (-u, -iš) IV.
ohlušiti, ohromiti, omá
míti.

Pohnué (-uji, -eš) [.; -čié
(-ču, -iš) IV. přiměti,
pohnouti; ganuti, potak
nuti.

Pohodnosé,-e ž. pohodlí,
pohoda ; udobnost; -ny,

-A,-epohodďný sudoban.Pohonč, -a m. poháněč,
kočí, vozka; kočijaš.

Pohonié (ju, -iš) IV.po
bídnouti; navesti, po
taknuti.

Pohrjeb, -a m. pohřeb;
pogreb;-aé V. pohřbiti;
pokopati ; -nišéo, -a s.
hřbitov; groble.

Poch,-a m. rašelina; heset.
Pój místo pójdž! pojď!

pójče! pojdžée; poj
maj, -tal,-tej! pojďme,

pojďte my dva, vy dva(dvě); pójmy! pojďme
(více než dva); hajde!

Pojiwanje, -ja s. pojmutí,
ponětí, pojetí; shvacanje.

Pokaza, -zka, -anka, -i
ž. ukázka; ogled ; -azač
V. ukázati; - 80 vy
skytnouti, projeviti se;
pružiti.

Pokazowaf, -ria m. uka
zováček, ukazatel; ka
žiprst, ukazalo.

Pokhad, -a m. původ;
poreklo.

Pok(h)ěrluš, -a m. popě
vek; popevka.

Pokhilnosé, -e ž. naklo
nění, sklonění; naklo
nost.

Pokhmurjeny, -a,-€ po
chmurný; zamračen.

Pokhód, -a m. pochod ;
polazak.

Pokhodnja, -e ž. pocho
deň; pohod.

Pokiw,-a m. pokyn; mig.
Poklona, -y ž. úklona;

uklonjenje.
Pokósčica, =yž. okostice;

okosnica.
Pokreiny, -a, -e (= po

krewny) pokrevný; krv
ni.

Pokruta, -y ž.
bochník ; hleb.

Pokuéčič IV.pykati, odči
niti; opozvati, pokajati;
-Čacy, -a, -e, -iwWy,-a,
=€ kající; -fa, =Y ž. pokání;pokajanje== -tny,
-A, -e€—pokuciwy ka
jicí; pokudljivi.

Polč, -a m. sádlo, tuk,
slanina; mast.

Poldnjo, -a s. půldne;
podne.

pecen,

-0
——
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Poldra — poldruha půl
druha; poldra sta lět

u) druhého sta let;
jedan i pó.

Pofk, -a m. pluk; puk.
Pofka, -i ž. půlka, polo

vička; polovina.
Pofkownik, -a m. plu

kovník.
Pofkupa,-y ž.poloostrov;

poluotok.
Potleňk, -a m. pololáník;

napoličar.
Pollěto, -a s. pololetí;

běh, semestr ; poleče.
Pofnoměsac,-a m.úplněk;

punmesec.
Polnosé, -e ž. nádívka;

nadjev.
Pofodnijo, -dnie, -a s.

poledne, jih; podne, jug.
Potojčka, -i ž. půlka ; po

lovina. [peljen.
Poton, -a m. peluněk;
Pola, předl. s 2. pádem

u, při: pola nas u nás;
kod.

Polca,-y ž. police; polica.
Polěkač V., -owaé VL

hověti, holdovati (ža
dosčam); ugoditi.

Polěpšenje, -a ž. = po
rjedženje, -a Žž. ná
prava; poboljšanje.

Polód, -a m., polódnja,
-e ž. náledí (woškrot);
poledica.
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Položič IV.,-e6V.,-owač
VI. zmírniti, ulehčiti;
umiriti, olahčati.

Pólska, -eje ž. Polsko;
Poljska.

Pomalu adv. zvolna; po
lako, lagano.

Pomazka, -i ž. poma
zánka, chléb s máslem,
krajic; kruh s maslacem.

Poměra, -y ž. míra, po
měr; mera, odnošaj.

Poměrnié IV., -nječ V.,
-niowaé VÍ. zmírniti,
zmírňovati ; pomiriti.

Poměrny, -a, -e 1. po
měrný; razmeran; 2.
klidný, mírný; miran.

Pomhač V.vyhověti; ugo
diti, izvršiti.

Pomjatk, -a m. pamět,
vzpomínka ; uspomena;
z pomjatka prajič ří
kati zpaměti; kazati iz

lave; -owaé VI. (ně
to) vzpomenouti si na

něco ; setiti se, spomin
jati; pamatovatisi; pam
titi, za -.

Pomjenowanje, -ja s. ná
zvosloví; terminologija.

Pomjezy, -ow ž. pl. roz
hraní, pomezí; meda,
razmeda.

Pomnic IV. vzpomenouti
si; setiti se; ja derje
pomnju já si dávám



dobrý 1Tozor, pamatuji
si dobře; dobro pazini,
pamtinm;dopomníé (so)
IV. vzpomenoutsi; mi
SO pomní, mi je SO na
to spomnilo dobřejsem
st na to vzpomněl; do
bro sam se setio.

Póndžela, -e ž. pondělí,
aondělek ; ponedeljak.

Pondželkowač VÍ. sla
viti modré pondělí; sla
vití ponedeljak.

Ponižny, -a, -e pokorný;
okoran.

Pónoj (= pónow), pón
Wwjež. pánev; tava.

Ponorič (so) V. pohřížiti
(se); zagnuriti (se).

Ponošk, -a m. loménice,
vrchol (střechy) ; vrh
krova. uhvatiti.

Popadnyé II. uchvátiti;
Popjelawa,-vž. popelka:

pepeljuša.
Popjelnišée, -a s. spále

niště; pogorelište.
Popjef, -rija m. pepř;

popar.
Popotdnjo, -a s. odpo

ledne; po podne.
Popolojčny,-a,-e zdlou

na lagan,krzmav.Popólník, -a m. polní hlí
dač: poljar.

Poprik, -a m. kopr; ko
par.

Poprianc, -a m. perník,
marcipán;poprenjak.

Por, -a m. pár; par; pofť
abo limpor sudý nebo
hchý; táki — lihi broj.

Pór, -ria m. pýr; pir.
Poradny, -a, -e poda

řený, zdařilý, výborný ;
izvrstan.

Poradžič (so) IV. poda
řitise; počí za rukom.

Porěč | uřknouti, uhra
nouti.

Porědkoadv. řídko;retko.
Porchawa,-y ž. pýchvka

obecná; Lycoperdonbo
vista.

Porjad, -a m. ==porijadk
pořad, řád, úklid, pořá
dek; red, poredak.

Porjedžič IV., -džeč V,
-džowač Vf. spořádati ;
opraviti, opravova“' “pi
vo)čepovati; pri. 1ti,
popraviti.

Porjedženje,-ja s. porje
dženňka, -i ž. oprava;
popravak. [nakit.

Porjenšenka,-y ž. okrasa.
Porno, pornio vedle; po

kraj; ve srovnání s ně
čím: porno sebi vedle
sebe; porno mi nichtó
njeje mně se nikdo ne
vyrovná; někdy : porno
(mi), přečiwo (mi) na
proti, protiv mně.
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Porok;, -a m. výtka, vý
čitka, důtka, chyba, ško
da ; prigovor, pogreška;
-owaé VL.předhazovati,
dávati vinu; okriviti.

Porpót, -a m. harašení,
chrastění; šum, praska
nje.

Porskaé V., porsknyč II.
kýchati; kihati.

Porskawa,-y ž. kýchavka;
kihavica.

Poručenc, -a m. svěře
nec; štičenik.

Porst, -a m. prst.
Poručeé V. nabízeti, od

poručiti; preporučiti.
Porunaé V., -awaé VL

srovnati, -ávati; sravni
vati.

Poruno (= porno)stejně,
rovně; -Y, -a, -© skoro
stejný, podobný ; isto;
iste.

Pos, psa, psyk, psyčk,
-A m. pes, psík, psíček;
pás, psatance.

Posada, -y ž. obsazení;
zaposednuče.

Posebny, -a,-e za sebou
jdoucí; iduči jedan za
drugim.

Posedžeč V. poseděti,
zasedati ; podsedati, za
uposesti; posedženskí
sal zasedací síň, dvo
rana; zbornica.

08

Poselié IV. posoliti, na-.
Poskhód, -a m.poschodí;

sprat, kat.
Poskičenka,-i ž.nabídka;

ponuda. [nuditi.
Poskičič IV. nabízeti ; po
Póslanstwo, -a s. vysla

nectví; poslaništvo.
Postuchať, -ria m. po

sluchač; slušač ; -ka, -1
Ž. -ka.

Postužnosé, -e ž. úsluž
nost; uslužnost; -ny, -a,
-e úslužný.

Postužowanije, -a s. ob
sluha ; posluga, dvorba;
-nica, -Y ž. obsluhova
čka;podvornica; -ič IV.
obsloužiti; podvoriti.

PosleščČo, -a s. peřina;
blazina, perina.

Posměwkowaťé so V..
usmívati se; smješkati.

Posmjertnik, -a m. po
hrobek ; posmrtni.

Posolník, -a m. posel;
poslanik.

Pospěch, -a m.urychlení;
uskoravanje ;-owač VI.
urychlovati; uskoravati.

Pospěšič (-u, -iš) IV. u
rychliti, uspíšiti; ubr
zati, požuriti.

Pospódk, -a m.podšívka;
podstava.

Pospochi adv. ustavičně;
neprestano.



Pospolnik, -a m. druh,
pobratim ; drugar.

Pospyť, -a m. pokus ; po
kušaj.

Posrédkowač VL. pro
středkovati;posredovati.

Posrědni, -ja, -je pro
střední ; srednijí.

Póst, posta m.půst; post;
póstny, -a, -e postní.

Post,-a m. pošta; pošta;
póstowy, póstny, pó
stowski, -a,-e poštovní,

poštovský; poštanskíPostajic (-ju,-i8) IV.usta
noviti (někoho), dosa
diti; postaviti.

Postajeny, -a, -e stano
vený ; ustanovljen.

Postawk, -a m.= posta
jenje, -a s. ustanovení,
určení; naredba.

Póstnicy, -ow ž. plur.masopust;© mesopust,
mesne poklade.

Postronski, -a, -e po
stranní, stranický; pri
stran.

Postup, -a m. pokrok;
napredovanje;-owanje,
-ja s. pochod; pohod.

Posyíka, -i ž. zásilka;
pošiljka.

Poswětlenje, -a s. osvě
tlení; razsveta.

Potajkim adv.podle toho,
tedy ; dakle.

T*

Potajny, -a, -e tajný, ta
jemný; tajni.

Potepjenje, -a s. potopa;
opči potop.

Poťknyč II., -owač VÍ.
-nywač V. klopýtnouti,poklesnouti;| klesnuti.

Potrěbnosé,-e ž.potřeba;
potreba, nužda.

Potwaf, -rja m. padělek ;
patvorina.

Potwora, -y ž. nestvůra;
neman, grdoba.

Powab, -a m. = powab
nosé, -e Ž.půvab ; dra
žest, Čar.

Powalič IV., -e6 V. pře
vrhnouti; prevaliti.

Powaf, -rja m. ovar; hla
detina (od svinjskog
mesa).

Powěsé, -e ž. zpráva, po
věst; izveštaj ; -Čef,-rja
m. zpravodaj; vesnik.

Powěšk, -a m. držadlo;
držak ;-ki, -ow záclony
u lože; zavješk.

Powětr, -a m.; -wětro,
-A s. vítr; vetar; -akK,
-a m. povětroň, meteor.

Powjaz, -a m. pouto,
smyčka, provaz, oprát
ka; konop; -nik,-a m.
provazník; konopac.

Powjedančko,-a s.vypra
vování,povídka,zkazka;
priča.
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Powjedrník, -a m.. tla
koměr ; tlakomer ; -dro,
-a s. podnebí, klima.

Powložnié IV. navlažiti ;
ovlažiti.

Powodž, -e ž. povodeň,
záplava; poplava.

Powotfaé V. obeslati, od
volati se; pozvati, po
zivati se.

Powostank, -a m. zby
tek, obyč. v množ.čísle ;
ostatak.

Powóz, -a m. povoz; vo
zilo; powóz, -o0za, -V
Ž. paveza; pavuzíina.

Powšitkomny, -a, -e vše
obecný, obecný; opči.

Powučka, -y ž. poučení;
pouka, nauka.

Powuzka, pouzka, -i ž.
cedítko ; cedilo.

Pozběrka,-i ž. paběrek;
pabirak.

Pozdaču adv. domněle;
valjda.

Pozdatny,-a,-e domnělý;
domnievan.

Pozdonk, -a m. oddenek;
podanak.

Pozdžiši, -a, -e doda
tečný ; potonji.

Pozeň, -mje ž. obzor,
horizont. [znak.

Poznamk, -a m. příznak;
Pozwolié IV. dovoliti:;

dozvoliti.
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Požad, -a n.. rozkoš;
razkoš.

Požadať, -rja m. žadatel ;
molitelj.

Požadny, -a, -e dychtivý;
požudan, željan.

Požčič IV., -čeé V., -čo
waé VL půjčiti; uza
jmiti.

Požčonka, -i ž. půjčka,
záloha; zajam.

Požčowarnja,požčernja,
-je ž. půjčovna ; zajam
nica.

Požerk, -a m. hit, jícen,
lok 3;gutljaj.

Požitk, -a m. — Wwužitk,
-a m. zisk ; dobitak, ko
rist.

Požnjenc, -a m. září; ru
jan.

Požónski, -a, -e rozma
řilý ; mekušan.

Póžrjeé, požrěé, póžeru,
póžru, -žrěju I., požě
rač, požrěwaé V. po
zřítí, polykati, stravo
vati; poždirati.

Přah, -a m. spřežení,jho;
ico.

Pracha, -i ž. svrab, pra
Šivina ; svrab. |

Prajenje, -a s. rčení;okret,
obrat.

Prajič (= prawié)IV.říci,
praviti, říkati, namítati ;
reci.



Prajidmo, -a s. propo
věď, obrat, úsloví, fráse,
říkadlo, rčení; okret,
obrat.

Pranc, -a m. náhubek;
brujica.

Pras! bác, prásk; pljus!
Prasa, -y ž. žehlička, tisk

(tlóčernja); olačalo,pri
tisak.

Přaska,-i ž. přezka;kopča.
Praskotač V. jiskřiti se,

praskotati; iskriti se,
pucketati.

Prašadlo, -a s. prašak,
-A m. otazník ; upitníik.

Prašeč (so) V. ptáti se;
pitati.

Prašenje, -a s. otázka;
pitanje.

Prašíwc, -a m. ubožák ;
bogali.

Prašiwina, -i ž. svrab.
Prawidio, -a s. vzor;

uzor.
Prawina,-y ž.směr; smer.
Prawizna, -y ž. právní

nárok, právo, výsada;
pravorek; korčmafska
prawizna výčepní prá
Vo; pravo, tražbina.

Prawiznik,-a m.obhájce;
branitelj.

Prawo,-a s.právo; pravo;
smjertne prawo hrdel
ní soud ; vlastan je svje
siti objesit;prawo da

na někoho někoho ob
zalovati; obtužiti.

Prawokutnik, -a m. ob
délník ; pravokutnik.

Prawowuhlownik, -a n.
odvěsna ; ovjesnica —
crta.

Prawy, -a, -€ správný,
pravdivý, skutečný, pra
vý, schopný; istinit, pra
vi; po prawym vlastně;
za pravo ;prawje derje
opravdu dobře.

Pražnik, -a m. červenec;
srpanj.

Pře- praep. (w slowjesowych| zestajankach)
pře-,pro-. [prekipljeti.

Přeběžeé IV. překypěti;
Přebytk, -a m. pobyt,

přebývání; prebivanje.
Přebywaé V. prodlévati,

dlíti; boraviti.
Přecy stále, vždy, od jak

živa; uvek.
Přečinié IV. promrhati,

stráviti (čas); rasipati.
Přečinjaty, -a, -e —bró

jaty,-a,-e marnotratný;
rasipijiv.

Prečki,-ow ž. pomn. dál
ka, cizina; daljina, tu
ďina; W-, na - do dáli,
do ciziny; (W) preč
hach v dálce, v cizině.

Přečo (čehodla)? proč?
zašto?
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Prčěč (so), prěju, pru I.
příti (se), lháti; svadati
se, lagati.

Přeé, přeju I. přáti;
leti.

Přečah, -a m. průtah ; od
tezanje.Přečahowaé VI. stěho
vati, protahovati; seliti,
odtezati. [laž.

Prěče, -a s. popření, lež;
Přeče, -a s. přání, pří

zeň; želja, naklonost.
Přečel, -a m. přítel; pri

jatelj; -jo přátelé; -čela, -1 ž.—-nica, "yž.
přítelkyně; prijateljica.

Přečelny, -a, ke—= pře
éelniwy přátelský, la
skavý, přiznivý; ljuba
zan.

Přečepač V. pronikati;
prodreti.

Přečiwič so IV. protiviti
se, čeliti; odupreti se.

Přeciwnik, -a m. protiv
ník, nepřítel, soupeř;

rotivnik, neprijatelj.
Přeciwnistwo, -A s. ne

přátelství, protiva; ne
rijatelstvo.

Přečiščeč Hi. prodrati,
pronikati; prodreti.

Přečiwo praep. proti; na
suprot.

Předaé V.,-owaé Vl.pro
dati, prodávati,
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Předan, -nie ž. prodej;
prodaja; na - na pro
dej; -waf, -rja m. pro
davač; prodavat.

Předaůski,-a,-e (= pře
dawanski) prodejní;
na prodaju.

Prědaf, -ria m. kazatel;

pro ovednik; -nja, -e
Kea) kazatelna;pro ovednica.

Předčuce,-a s.předtucha;
slutnja.

Předewzače, -ca s. pod
nik; poduzece ; -aé V.

(sebi) uminitisi; poduzeti.
Předhoú, -ja m. předvoj;

prednja četa.
Prědk, -a m. předek; do

prědka! ku předu! adv.
prědku napřed;napred

Předhory, -ow ž. plur.
mys; glavina.

Předkhadnik, -a m.
chůdce; prethodnik.

Předkošutl a, -i Ž. nápr
senka; naprsnica.

Předloúši, -A, -e před
loňský; predljanski.

Přednošk, -a m. přednáš
ka; predavanje; -owač
Il. přednášeti; preda
vati. [získati ; dobiti.

Předobyé II. podmaniti,
PrědowaéVÍ. kázati; pro

povedati.
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Předpowjedž, -e ž. před
pověď; proricanje.

Předpřisudžié IV před
určitt; napred odrediti.

Předstajenc, -a m. =
předstejník,-a m.před

> sttvený; predstavljen.Předstojičef,-ria| m.
řednosta; starosta.

Předsudny, -a, -e před
ojatý ; presudljiv.

Předsyda, -y ž. předseda,
president; predsednik ;
-sydstwo, -a s. před
stavenstvo.

Předuw, -a m. průvan;
promaha.

Předzdače, -a s. tušení;
slutnja.

Předwčorawšim adv.pře
devčírem ; prekjučer.

Předžel(k), -a m.= pře
dželenje, -a s. předěl;
(gorsko) sedlo.

Předženo, -a s.: příze;
areda.

Přehlad,-a m. prohlídka;
pregledovanje; -a6 V.
prohlídnouti; pregleda
ti; -anje, -ja s. blud,
nedopatření; neoprez
nost.

Přehlósnik, -a m. pře
hláska; preglasak.

Přehnaty, -a, -e pilvor
ný, přemrštěný; prego
njen.

Přehonjef, -rja m. zvěd;
uhodnik, Špijun.

Přehotowač (se) VI.pře
strojiti (se); preobuči se.

Přejezd, -u m. průjezd;
arolaz.

Přejara adv.příliš; pre
više.

Přejasnjaty, -a, -e prů
svitný; prozraČan.

Přehrabk, -a m. přehmat;
promašaj.

Přejimowacel, -a m.pod
nikatel; pothvatnik.

Překapowaé VÍ. popr
chávati; dažditi.

Překalnyé II. píchnouti;
ubosti. [gmaz.

Překaranc, -a m. hmyz;
Překhodžowaé VI. pro

cházeti; šetati; -owan
ka, -1 Žž. procházka;
šetnja.

Překlóč (-oju, -eš) I. pro
ichnouti; probosti.

Překlepanosé, -e ž. vy
chytralost, chytrost; lui
kavost; -ny, -a, -€ vy
chytralý, mazaný; pre
vejan.

Překora, -y ž.
Spor.

Překupc, -a m. obchod
nik; trgovac.

Prěkuš,-a m.příčel;žbica.

Přetamač V. prolámati,probořiti;probiti; -am,

rozpor,
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-a m. průlom; prolom,
prodor.

Přeložk, -a m. překlad ;
prevod; -ložowač VÍ.
překládati; prevoditi.

Přeletowač VI. (sněh)
chumeliti; snežiti.

Přeměr, -a m. průměr ;
prorez.

Přeměra, -y ž. nadbytek;
suvišak.

Přemjetowač VÍ. přeha
zovati; prebacivati.

Přemóc, -ocy ž násilí;
nasilje.

Přemóh adv. o překot;
strmoglavce.

Přemysl, -a m. rozvaha,
důmysl; bistroumnost.

Přemysa0, -a s. průmysl;
obrt.

Přenaječ (-imu, -eš) I.
ronajmouti; iznajmiti.

Přené, přeňdu I. přejíti;
překhodžié IV.přecho
diti; překhadžeč (so)
V. = překhodžeč V.,
-khodžowaé VL pře
cházeti, procházeti (se)
zacházeti ; preči.

Prěni,-ja,-je první; prvi;
prěníi rodženy prvoro
zený ; Z prěnja z po
čátku; s početka; prénje
město, -eho -a před
nost; prednost.

Préěnjosé, -e přednost;

1u4

-jotny, a, -e původní;
izvoran.

Přepask, -a m.pás; pojas.
Přepažnje, -a s. skrčka.
Přepjaty, přepinany, -a,

-e pitvorný.přemrštěný;
precgonjen.

Přeplaw, -a m. průplav;
prokop.

Přepotožič IV. odročiti,
řeložiti: odcoditi.

Přepřím, -a m. přehmat;
omašaj.

Přeprosyč (-šu, -syš) L.
pozvati, zváti, obeslati;
zvati.

Přepyťt, -a m. vyšetřo
vání; istraživanje.

PřepytacV vyšetřiti, pře
hlédati; istražiti.

Přerada,-y ž.zrada; -nik,
-a m. zrádce, udavač;
izdajica; -džič IV.udati;
-nica, -y ž. zrádkyně;
-ny, -a, -e zrádný; 1z
dajnički.

Přerazyé II. pronikati;
pronicati; -liWy, -a, -e
pronikavý; pronicijiv.

Přerěsk, -a m. průřez;
rorez.

Přerězny, -a, -e proni
kavý.

Přerow, -a m. příkop,
rokle; graba, jama.

Přeryč (-ryju, -eš) I.pro
hloubiti; produbiti.



Přesada, -y ž.
„ oklada.
PřesčěhačV.,-sčěhowaé

VÍ. pronásledovati; pro
gonIiti.

Přesčěhak, -a m. otrapa;
lola; -haty, -a, -a do
těrný; drzi, nametljiv.

Přestapié (-ju, -iš) (So)
IV. leknouti (se); pre
strašiti (se).

Přeslónčnik, -a m. slu
nečník ; suncobran.

Přestať (-anu, -eš) [.pře
stati, uleviti, ustati ; pre
stati. [prostirati.

Přestrěwaé V. prostíraii;
Přeswědčenie, -ja s. pře

svědčení; osvedočenje.
Přesydlié IV. přestěho

vati; preseliti.
Přetlóčié (so) IV. proni

kati; pronicati.
Přetož proto, ježto, po

něvadž, neboť; hle, aj;
jer, bo.

Přetorhnjenje, -ja s. pří
trž; prekid; -nyIL. pře
rušiti; prekiauti.

Přetrjeba, -y ž. spotřeba;
potreba ; -aé V.spotře
biti; upotrebiti.

Přetworjeé IV. (-ju, -iš)
SO přetvařovatí se; gra
diti se.

Přetworka, -i ž. přetvář
ka; pretvaranje.

sázka; Přewětřič IV. provětrati ;
prozračiti.

Přewěwaé V. provívati;
přewěw, -a m. průvan;
promah.

Přewidny,-a,-e průhled
ný, předvídavý; prozo
ran, proziran; -džeč
(-u, -iš) VÍ. (někoho)
prohlédnouti.

Přewinyéc II. překonati,
přemoci; savladati, pre
moči.

Přewjerčeé (-ču, -iš) III.
provrtati; probušiti.

Přewjesč I. (-du, -džeš),
přewodžič IV.provésti,
učiniti; svršiti,

Přewobiek, -a m. pře
vlečník ; ogrtač.

Prewód, -a m. doprovod;
pratnja; -dnik, -a m.

růvodce; pratilac.
Přewolaé V. převolati,

obeslati; pozvati.
Přewostajič IV. přene

chati; prepustiti.
Přewzaé I. převzíti; pre

uzeti.
Přezjene adv. shodně,

svorně, jednotně ; slož
no; - byé shodovati
se; za jedno bíiti.

Přezjenič (so) V. sjedno
titi (se); ujediniti se.

Přezpolo, -a s. pochod ;
pešačenje, marš.
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Při praep. z 2. pad. u;
kod; při blidže u stola;
podél: při rěcy -podél
řeky ; uz duž reke.

Přiboh, -a m. bůžek,
modla ; kumir.

Přicpějny, -a, -e příčet
ný: svestan.

Příčina, -y ž. důvod, pří
čina, pohnutka ; razlog.

Přidobytk, -a m. zisk;
korist.

Přihtosowaé VI. souhla
siti, přisvědčovati ; bití
suglasan.

Přihladowaf, -rja m. di
vák; gledalac.«

Přihoda, -y ž. náhoda ;
slučaj.

Přihodny, -a, -e vhodný,
příhodný ; priličan, sli
čan.

Přihoť, -a m. příprava ;
sprema; -owa6 VÍ. při
praviti, ustrojiti: Sspre
míti.

Přichod, -a m. budouc
nost; budučnost; -ny,
-a, -e budoucí; -ny nan
tchán; tast; přichodny
syn zeť; -a maé tchy
ně; tašta; -a džowka
snacha.

Přijimanje, -a s. přijí
mání; preuzimanje.

Přikaz, -a m. nařízení;
nalog.

106

Přikhilnosé, -e ž. přízeň,
náklonnost; naklonost;
-ny, -a, -e€ příznivý.

Přilopka,-i ž. přihrádka;
sunjica.

Přimac — (přijímač) V.,
přimnyé II. chápati, U
chopiti (se), udeřiti, U
chvátiti, držeti se; raz
umeti, shvatati, uhvatiti.

Přinarodženje,-ja s.pud;
nagon.

Přiné, přiňdu I přijíti;
dočci;najene přiňé při
jíti nájednou.

Přinošk, -a m. příspěvek,
milodar; članarina, pri
log.

Připad, -a m. náhoda;
prilika.

Připadk, -a m. případ;
slučaj.

Připlow, -a m. přítok ;
ritoka.

Připodobnié IV přizpů
sobiti; pristajati, prila
goditi.

Připotdnio, -ia s. po
ledne ; podne.

Připoloženje, -ja s. při

pojení: priključak.Připoručié IV. naříditi;
narediti.

Připóznaé V. přiznati;
© priznati.
Připowědanje, -ja s. o

hláška; oglas.



Přirjadowny,-a, -e sou
řadný ; uporední.

Přirosťtk, -a m. přírůstek;
prirast.

Přiručica, -y ž. (přiruč
na kniha) příručka;pri
ručnica.

Přiručnik, -a m. poboč
ník; adjutant.

Přistodžeé V. plísniti, (na
někoho) sočiti, utrhati;
uvrediti.

PřistušeIII. náležeti;pri
padati; -ny, -a, -€ ná
ležitý; naročit; -Šacy,
-a,-e patřičný;pripadni.

Přistodnik, -a m. (na cti)
utrhač ; uvreditelj.

Přispomnié IV. pozna
menati,podotknouti, po
dotýkati; pripomenuti.

Přistajič IV., -jeé V.,
-jowaé VL připojiti,při
pojovati, dodati, dodá
vati.

Přistojnosé,-e ž.vážnost;
ozbiljnost.

Přistork, -a m. náraz;
sukob.

Přiswójnik, -a m. pří
vlastek; pridev.

Přitwark, -a m.přístavba;
pristenak.

Přiwal, -a m. (Žofmow)
příboj; navala.

Přiwérk, -a m., přiwěra,
"YYŽ. pověra ; sujeverje.

Přiwěška, -1 ž. přípona;
nastavak.

Přiwisnik, -a m. stou
penec, přívrženec; pri
stalica; -sowaé VI.Inou
ti, oddaný býti, přilnou
ti; pristati.

Přiwuzny, -a,
buzný; rodak.

Přizamknyč II. připojiti,
přizamknouti, přivtěliti;
priključiti; -njenje, -a
s. připojení; -ny, -a, -e

řipojený.
Přizaňdžetié so IV. při

mknouti se; pridružiti se.
Přizjewjenje, -ja s. při

hláška; prijava.
Prjedownik, -a m. před

chůdce ; predhodnik.
Prjedy 1.prjedy mje pře

de mnou; preda mnu;
2. prjedy — dříve ; pre.

Próca, -y ž. = próco
wanije, -ja s. námaha,
napětí, úsilí, snažení;
nastojanje, naprezanje;
Z prócu namáhavě; te
ško ; -ny, -a, -€ namá
havý, svízelný; SOpró
cowaé VI. pachtiti se,
přičinitise, namáhati se;
mučiti se, nastojati.

Procession, -a m. pouť;
proštenje.

Próé (-oju,-eš) I. párati.
Proh, -a m. prah; prag.
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Proch, -a m. prach; Z
prochom a z mochom
naprosto; sasvim.

Prochnawy,-a, -e prách
nivějící, trouchnivý ; sa
gnjili.

Prok, -a m. prak ; pračka.
Promijo, -mjenja s. pra

mének, proud, paprsek;
zraka.

Próstwa, -y ž. prosba,
žádost, modlitba; mol
ba, molitva.

Prosty, -a, -e ustrnulý ;
očajan.

Prosyé (za někoho) oro
dovati; moliti.

Prošeť, -rja m. žebrák ;
prosjak; -stwo, -a s.
žebrota; prosjačtvo.

Próšič (so) IV., próšeéc
V., próšowač VL prá
Šití, vyprašovati; ispra
šití.

Próšk, -a m. (kwětkowy,
drobny) pel; pelud.

Protyka, -i ž. kalendář;
koledar.

Prózdniny, -ow pomn.
prázdniny; praznici.

Prózdnjenca, -y ž. jesky
ně; spilja.

Prudwo,-a m.(= kosyd
Io,-a m.) léčka;zamka.

Pruha, -1 ž. paprsek, zá
svit; zraka; -ty, -a, -e
zářící, zářivý; žarki.
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Pruhowač VL 1. vrhati
paprsky ; bacati zrake;
2. zkoušetí; ispitati.

Pruhowanje, -a s. zkouš
ka; ispit.

Pruslica, -y ž. brusnice,
brusinka ; brusnica, bo
rovka.

Prut, -a m. bič, metla;
kandžija.

Pružič IV., -žeé V., žo
wač VI. pruhovati, na
pínati; napinjati.

Prynka, -i ž. šídlo; šilo.
Pucawk, -a m. poduška;

jastuk.
Pué,-a m.cesta, dráha; put;

pučik, -a m. cestička;
puč rubaéraziti cestu;
krčiti put; po puču,
ducy po puču (mezi)
cestou; uz puta.

Pučowaf, -ria m. po
cestný ; putnik; -owaé
VL cestovati; putovati;
-owanski, -a, -e€ Ce
stovní; -owacy, -a, -e
cestující.

Puchef, -a m., -ťÚk,-a
m. bublina, puchýř ; mje
hur.

Pukawa,-y ž. bouchačka.
Puki, -ow pl. rány; pu

canje, udari.
Pukotaé V. chvěti; tresti,

drhtati.
Pumpačk, -a m. velké



břicho, břicháč, břichatý
hrnec; veliki trbuh, de
beo (čovek)Široki lonac.

Pumpotač V. bručeti;mrmljati;© pumpotak,
-a m. bručoun.

Puščeé V. káceti; rušiti.
Puta, -y ž. slepice, kuře;

kokoška, pile.
Puto, -a s. pouto; -ač

V. poutati; vezali.
Puzolié so IV. crčeti,

bublati, šplounati; cvr
čati, šumeti.

Puzorny, -a, -€ šprýmov
ný, žertovný; šaljiv.

Pycha,-i ž.šperk,ozdoba;
dragocenost, nakit.

Pyrié IV., pyrječ V. topiti,vytápěti;| ložiti,
zato zapyrjena(zaorjena)lubosč| pla
menná, vášnivá láska ;
strastvena Ijubav ; SO 
planouti, hořeti; planuti,
goreti.

Pyričk, -a m. rybíz.
Pyrla, -e ž. perlík; ko

vačko kladivo, čekič.
Pysky -a m. zobák ; kliun.
Pyšic IV. zdobiti; -$ny,

-a,-e zdobný, ozdobený,
krásný, okázalý; ukra
šen.

„Pytač V hledati; tražiti.

R, Íf, f, ET, ef.

Racwawosé, -e ž. lest,
Istivost, úskok; lukav
ština.

Racič IV., račeé V., ra
čowačČ VI. překážeti;
prečČiti, smetati.

Rad, rady rád; rado; v
luž.-srb. obyčejně ne
sklon.: rad (rady) bych
šof, šta..., radšo ra
ději; lubje rad velmi
rád ; vrlo, veoma rad.

Rada, -Y ž. rada; savet;
radu skladowaé VÍ.,
rokovati, raditi se o ně
čem ; veČati.

Radnik, -a m. rádce; sa
vetnik.

Radžicel, -a m. rádce,
rada; savetnik; mě
šéanski radžičel měst
ský radní.

Rajski ptak m.
rajčica.

Rak, -a m. rak, rakovina.
Ranaf, -ria m. ranhojíč ;

ranar.
Ranca, -y ž. svině; svinja.
Rancka, -i ž. ranec, tlu

mok, vak; putna, torba.
0

Raniši, raňši ranní, jitřní;

rajka;

jutarnji.
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Ranje, ranjo, -a s. ráno,
jitro ; jutro ; dobre ra
nje! dobré jitro;
dobro jutro!

Rano: rano zahe časně
ráno; rano jutrom ; jara
rano velmi časně.

Rapak, -a m. havran,
krkavec; gavran.

Rataf, -rja m. oráé, rol
ník; orač, ratar; ratať
ski, -a, -e zemědělský.

Ratarstwo, -a s. orba;
ratarstvo.

Raws, -a m. rváč ; kavka
džija.

Rawsowaé VÍ. rasovati,
kleti; proklinjati, pso
vati.

Raz, -a m. úhoz, úder,
tes; udarac.

Razny, -a,
-e| břitký,

Sn kratak,zbit.Rěbi, rěbjel, -a m. žeb
řík; ljestva.

Rěčka, -i ž. potok; po
tok.

Rěčník, -a m. návladní,
obhájce; državni odvet
nik, branitelj.

Rědki, -a, -e ojedinělý;
osamljen.

Reja, -e ž. tanec; ples;
na reje hič jít k tanci;
na rejach byčČ býti u
tance.

Rejenca, -y ž. ryk; rika.
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Rejowaé, rejwaé VÍ. tan
čiti; plesati, igrati.

Rejwaf, -ria m. tanečník;
plesač, igrač ; -Ka, -1 ž.
tanečnice.

Rěkač V. jmenovati, na
zývati : kak rěkaš? jak
se jmenuješ? kako se
zoveš? to rěka = to
jest.

Rězaé V. pitvati; sekci
rati.

Rězbaf, -ria m. řezbář;
rezbar.

Rězk, -a m. řízek; od
rezak.

Rěznik, -a m. uzenář;
mesar suhom mesom.

Rič, -e ž. řiť, zadnice;
zadnjica.

Risaé V. odloučiti, oddě
Jiti; odeliti.

Rišéa, místo rejišča (re
ja), -ow pomn. rejdy,
ošklivé tance; ružní ple
SOVÍ.

Rjadny, riadowny, -a, -e
řádný, pořádný; redo
vit, uredan.

Rjadownja, -e ž. oddě
lení, třída; odelenje,
razred.

Rjanosé,-e ž., rjanota,
-y ž. krása, spanilost.

Rjanolinki, rjanuški, -a
-e roztomilý ; dražestan.

Rjany, -a,-e krásný, spa



nilý; krasan; rjano,

Hentš krásně, pěkné;rjeniši, rjeňší krás
nější.

Rjap, -a m., zdrobn.rjapk,rjepik| páteř;
hrptenjača.

Rjapaé, -otaé V.praskati,
rupati, lupati; praskati,
cepati, bučiti; rjapač so
řehtati se.

Rjapnik, -a m. obratlo
vec; kičmenjak.

Rjebto, -a s. žebro; re
bro; -aty, -a, -€ že
brový.

Rjeblizna, -y ž. řebřina;
(kolne) lestve.

Rjec, rjeknu, rjeknješ I.
řící; reci; mohl rjec
takřka,takrjec; wurjec,
-rjekowaé vysloviti,vy
slovovati, vyříditi; izgo
voriti, kazati.

Rjecaz, -a m.,zdrobn.rje
čazk, -a in. řetěz; la
nac.

Rjedžič IV. čistiti, cíditi.
Rjegawa, rjehawa, -y ž.

(pták) mandelík; ptica
putavac.

Rjechtaé V. kuňkati ; kre
ketati.

Rjek, -a m. rek, bohatýr,
hrdina; junak.

Rjemjeúů,-nja m.,zdrobn.
rjemjenk, rjemješk ře

neu, řemínek, hřebínek
(kohoutí) ; remen, gre
ben.

Rjemjenjef, -rja m. ře
menář ; remenar.

Rjenje (od riany) krásně ;
krasno; rlienje krasnje
pravdivě; istinito.

Rjepotač V. vrzati, skří
pati; škripati.

Rješo,-šeča s. hromádka,
řešeto; rešeto.

Rjewié (vyslov: rjejič)
IV., -wjeé V.,-wjowač
VL. řváti, bručeti; kri
Čati, derati se.

Ročk, -a m., -a, -1 žŽ.čer
venka, čermák; crven
daé.

Ročié so IV., ročeč so
V. dobrovolně se za
přisáhnouti, řísahati,
zaklínati se pří něčem;
zakljinati se, prisegati.

Rod, -a m. pohlaví; spol.
Roda, -y ž. smysl pro po

řádek, pořádek ; red.
Ródnik, -a m. 1. člen

(mluvnický); član; 2. stastarostlivý(člověk); bri
žan.

Ródny, -a, -e 1. rodný;
2. starosltivý, pořádný ;
brižljiv, uredan.

RodžičIV. hodlati; kaniti.
Rodžicelstwo, -a s. rodo

kmen; koleno.
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Rohizna, -y ž.
rogovi.

Rohodž, -e ž. rákos; Irska.
Rojeňk, lépe rowjenk,

-A m. současník; savre
menik.

Rokočié IV. znepokojiti,
zneklidniti; uznemiriti.

Rokot, -a m. lomoz, zma
tek; nered, gungula.

Rola, -y ž. žlab, rýha,
roura, strouha; žleb.

Rola, -e ž. role, pole;
njiva.

Ronié IV., -njeé V., -njo
waé VÍ. pustiti, pou
štěti, roniti: Sylzy ro
nié; roniti (suze), pu
štati; kón roni —ztrácí
zuby; gubi zube; jelen
roní shazuje parohy;
had roni svléká kůži;
so ronié roniti se, ka
nouti; Žito So roni —
obilí se drolí; žito se
siplje.

Ropaty, -a, -e řasnatý;
resast.

Ropič IV. dělati záhyby;
činiti navore.

Ropot, -a m. šelest, šum;
Ššuštanje;-aČ V. racho
titi, šelestiti; bučiti, šu
miti.

Ropr, -a m.svátečníoděv;
svečano odelo.

Rosé, rostu, roséeš |.

parohy;
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růsti; rasti; dorosé dorůsti;dorasti;© doro
sčenc, -a m. doroste
nec; odmladak.

Róst, -a (-u) m. vzrůst;
rast.

Róstk, -a m. vyrůstek
(na těle) ; izraslina.

Róšt, -a m., obyč. róšty,
omn. lešení; skela.

Rot, rta m., obyč. erť,
hort ústa; usta; do rta
do úst; ze rta z úst.

Row, -a — rownik, -a
m. hrob, rov; grob:
-ať, -rja hrobník; gro
bar.

Rowjeúňk, -a m., rojeňkvrstevník,| současník;
savremenik.

Rownišéo, -a s. hrobka;
grobnica; rowny po
mníik, -a m. náhrobek;
nadgrobní spomenik.

Rozbitk, -a m. ztrosko
tání (lodi); brodolom.

Rozbijer, -a m. rozbor;
analiza. [bomba.

Rozbuchadto, -a s. puma,
Rozbuchnjenje, -a s. vý

buch ; provala.
Rozcybaé V. rozcuchati;

rasčupati.
Rozčeé I. rozetnouti; ras

koliti.
Rozčehnuty, -a, -€ roz

tažitelný; raztezljiv.



Rózdréwk, -a m. průlom,
průtrž; prolom, provala.

Rozdrijeňca, -y ž. rokle;
gudura.

Rozduwač V. rozdmý
chati; izmešati.

Rozdwojié (-ju, -jiš) IV.
rozpoltjti; razdvojiti.

Rozdžěl, -a m. odchylka;
odbojak.

Rozdžělny, -a,-e různý;
različit.

Rozeznawaé so VÍ. lišiti
se; razlikovati se.

Rozhorié (so) IV.rozčiliti,
rozčepýřiti se; uzrujati
se.

Rózhorjeé V. (někoho)podněcovati;| podjari
vati.

Rozhorijeny, -a, -e ro
zezlený ; razbešnen.

Rozjasnié so IV. rozja
řiti se; razjariti se.

Rozkočié IV. rozštípati,
rozedrati; rascepiti.

Rozkol, -a m. prorva;
provala, gudura.

Rozkolny, -a, -e rozhá
raný; razbacan.

Rozkora, -y ž. hádka,
Spor, svár, nevole, ne
svár; svaďa, spor; -ič
(so) IV. svářiti se.

«Rozkuzlaé V. rozčarovati,
odkouzliti; skinuti Čar
s nekoga.

8

Rozlězk, -a m. co je po
různu rozlezlé; raskr
šteno.

Rozličič IV. rozpočitati;
-čenje, -a, -e rozpočet;
proračun.

Rozmach, -a m. rozmach,
rozkyv ; razmah.

Rozmjasé I. (-tu, -Češ)
rozdrtiti; smrviti.

Rozmjeť, -a m. osnova.
Rozmjetowač IV. plýt

vati; rastratiti.
Rozmolwa, -y ž. rozmlu

va, rozhovor, hovor;
razgovor.

Rozmyšleé (so) V. rozpa
kovati se; razmišljati se.

Roznjemdrié IV. rozzlo
biti se, rozjitřiti se; ras
roliti se.

Rozom, -a m. rozum, ná
hled, smysl ; razum, mi
šljenje, nazor; po roz
umje podle rozumu;
rozoma zbyť ztratiti
rozum, zblázniti se ; po
ludeti; rozom warič
býti přechytralý, pře
moudře mluviti, jednati;
mudro postupati; dol
he wtosy, kuší rozom
dlouhé vlasy, krátký ro
zum; duga kosa, kratka
pamet.

Rozpačina, -y ž. prorva;
provala, uvala.
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Rozpadanka, -i ž. sbo
řeniště; -nki, -ow ž. pl.
zříceniny; ruševine.

Rozpis, -a m. rozepsání,
výpis, oběžník ; okruž
nica, program ; -a V.
rozepsati.

Rozpijeršeny, -a,-€ roz
háraný, rozčilený, roz
tržitý ; rastresen.

Rozplomjenié IV. rozní
titi; raspaliti.

Rozplacnjeny, -a, -e plo
ský; plosnat.

Rozpominaé V.přemítati;
razmišljati.

Rozpora, -y ž. rozvod;
rastajenje braka.

Rozprawa, -y ž. zpráva,
pojednání, jednání, ří
zení; uprava; -nik, -a
m. zpravodaj; izvestiteli.

Rozpřestěrač(so) V.roz
prostříti, rozšířiti; ras
prostreti. :

Rozpróé (ju, -eš) I. roz
párati, odpárati ; rasponit

Rozpuč, -a m. rozcestí,
křižovatka; razkršce.

Rozpuklina,-y ž.prorva;
proselina.

Rozpyrié IV.
chati; izmešati.

Rozrěč, -e ž. rozhovor;
rozmhuva; razgovor.
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rozdmý

Rozrisaé V. rozluštiti, od
loučiti, odděliti, rozuzli
ti; odgonetnuti, odeliti.

Rozrjadowaé VÍ.rozvrh
nouti; rasporediti.

Rozrubaé V., -nyé II. ro
zetnouti; razseči.

Rozsud, -a m. rozsudek,
rozhodnutí, posouzení,
kritika; sud, odsuda ;
-džié (so) IV. odhod
lati (ustanoviti); -nik,
-a m. rozhodčí; -dny,
-a, -e rozhodující, kri
tický, rozumný; odlu
Čujuči, razuman.

Roztofkaé V. drtiti; smr
viti.

Roztorhnjenje, -ja s. ro
zervaný; rastrgnut.

Roztworjenje, -Ja m.roz
tok; kvas.

Rozwiče, -a s. rozvoj;
razvoj.

Rozwjeselié (so) IV.roz
jařiti, rozveseliti (se);
-lacy, -a, -e rozkošný;
raskošan.

Rozwola, -e ž. zpupnost;
zvůle;upornost; -ny,-a,
-e prostopášný ; raspo
jasan. [razkoš.

Rozwólnosč, -e ž.rozkoš;
Rozymié (rozemič) IV.

rozuměti, chápati; ra
zumeti; -mjef, -rja m.
znalec ; znalac.



Rozžahly, -a, -e rozhor
len, zběsilý, rozzuřený;
razsrďen; -0SÉ, -e ž.
náruživost; strast.

Rozžilnica, -y ž. révo
kaz; vinski ušenac.

Rož, rže ž. zdrobn. rož
ka, -1 Ž. žito, rež ; raž;
ržiny, ržany, -a, -e žit
ný, režný; od raži.

Róžk,-a m. roh, rohlík; na
vróžku na rohu; ugao;

wulki róžk leden; jenuar-sečanj; maly róžkúnor;| februar-veljaČa.
Rožowec, -a m., Róžow

nik, -a m. květen, meja
—=máj; svibanj.

Rub, -a m. 1. vlněné
plátno, zvl. pokrývka na
stůl, ubrus; ubrus; pí
sany rub koberec; sag;
2. rub; na rub n. ruby
na ruby; izvrnuto.

Rub, rubik, -a m. roub;
cep.

Rubawa, -y ž. topor; se
kira.

RubiIV. drancovati; ple
niti.

Rubiško, rubješko,-a s.
šátek na hlavu, kapes
ník; rubac, džepna ma
ramica.

Rubježnik, -a m. loupež
ník, zbojník, lupič; raz
bojnik; -ny,-a,-e lou

S*

ežný; -stwo, -a s.
oupežnictví; razbojni

štvo.
Ruče rychle; brzo; ru

čiši, -a, -e rychlejší;
brži.

Ručica, -y ž. příručka,
klika, držadlo; držak;
kvaka.

Ruč I. (ruju, -eš, -e) bu
četi, řváti; kričati, de
rati se.

Ručany, -a, -e routový.
Rudnik,-a = hórnik, -a

m. horník; rudar.
Rudžany, -a, -e rudý;

crveni.
Rudženie, -a s. zármu

tek,zarmoucenost; tuga,
žalost.

Rudžič (so) IV. rmoutiti
(se); žalostiti (se).

Rujenca, -y ž. řev, ryk;
rikanje.

Ruka, -i ž. 1. ruka; ruka;
2. rukojmí, záruka; kap;
Boža ručka mrtvice.

Rukowaé VI. vládnouti,
ručiti za někoho; vla
dati, jamčiti za nekoga.

Rukowacel, -a, -Čeť, -ja
m. ručitel; jamac.

Rukowanje, -ja s.
ruka; jamčevina.

Rum, -a m., lépe měst
nosé, -e Žž. místnost,
prostor; prostorija.
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Runina, -y ž. pláň, pla
nina;rovnina, visoravan.

Runje adv. přímo; ravno.
Runopadny, -a, -e. svi

slý; okomit.
Runy, -a, -e rovný, stejný;

ravan, isti; runiši rov
nější.

Ruska, Rósowska (ze
mja), -eje ž. Rusko;
Rusija.

Ruta,-y ž. routa; mrča.
Rybak, -a m. rybář; ri

bar; -Kkowka, -i ž. ry
bářka.

Ryčeé III. 1. řičeti,bručeti;
2. mluviti, řečniti; go
voriti.

Ryčnica, rěčnica, -y ž.řečnice,| přímluvkyně,mluvnice;| govornica,
gramatika, vežbenica.

Ryčnik, rěčník, -a m.

9,
S, Se jako předložkav luž.

srbštině zaniklo. Místo
něho se klade dnes jen
Z, ze.

Sa, saju I. třásti,prosí
vati; potresti, prosipati.

Sad, -u (-a) m. ovoce;
voče; Warjeny - zava
řenina ; ukuhano voče;
-ownik, -a m. sadař;
vrtlar.
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řečník, mluvčí, advokát
(prawiznik); govornik,
advokat.

Ryna,-y ž. strouha, rýha,
žlábek; žleb, oluk.

Rynk, -a m. řada (rjad),
řádek ; red, redak.

Rypak, -a m. chobot;
riko. [sati, crtati.

Rysowaé VÍ. kresliti; ri
Rysowanka,-i ž. výkres;

risarija.
Rytawa, -y ž. žár, říje;

žestina, vatra, upala,
rika.

Rytowaé so VI. říjeti, pá
řiti se; pariti se.

Ryzak, -a m. liška ; lisica.
Ryzwa, -Y ž. roucho;

odelo.
Ryzy, -a, -e ryzí; presan.
Ržeé (-u, -eš) so [. třá

stt se; tresti se.

ES.

Sada, -y ž. věta; reče
nica, izreka.

Sadžié, (-u) IV. nabízeti;
saditi, ponuditi.

Sah, -a m., obyč. sahi,
-0W pomn. sáh; hvat;
velký krok, skok; veliki
korak; sažny, -a, -e
sáhový.

Sahaé V.,sahnyé II na
tahovati (ruku), sahati



(za něčim po něčem) :;
posizati; rakí sahač
chytati raky: loviti ra
kove.

Sala, -e ž. vějačka (naobilí); sajadto, -a s.
síto.

Sak,-a m. síť; mreža (lo
vačka).

Sakaf, -rja m. 1. síťař;
proizvoditelj síta; 2.
chroust; hrušt.

Sakrowaé VI. zlořečiti;
proklinjati.

Samak, -a m. samotář;
pustinjak, samotar.

Samlutki nebo lutki sam
úplně sám; sam samcat.

Samlutník, samitk, -a m.
poustevuík; pustinjak.

Samo ba, dokonce; da
pače.

Samočina, -y ž. samota,
osamělost ; samoca.

Samo-lubowafski, -spo
dobny, a, -e samolibý;
samodopadijiv..

Samopašny, -a, -€ své
volný, nezbedný ; nesta
šan.

Samowučenc, -a m. pís
mák, samouk.

Samsny,-a,-e týž, vlastní;
vlastit.

Sanc, -a (lépe samc)
samec, kohout; samac,
pjetao, mužjak.

Sančka, saměka, -i ž.
samice; samica, žŽenka.

Santorié IV.žvaniti, mlu
viti nesmysly ; bulazniti.

Santra pantral třesky,
plesky! brbijanje.

Sapať V. sršeti, soptiti ;
sukljati; škrje sapaju
jiskry srší; iskre vrcaju;
za něčim sapaé po
něčem bažiti; puhati
dahtati, sopteti.

Sapak, -a m. vulkán;
ognjena gora.

Sapawa, -y ž. raketa;
vatromet.

Sapotač V. plápolati (o
ohni); plamteti.

Sapotanje, -a s. plápol,
plamen.

Sazař (Wuhnief), -ria m.
kominík ; dimnjačar.

Sazawa, -Y ž. popelka ;pepeljuga.
Sažen, -žnje ž. sáh ; hvat.
Sčelčk, -a m. střeček:

zavor.
Sčesanje wlosow, =a s.

účes ; češljanje kose.
Sčinié IV. způsobiti, zho

toviti; učiniti.
Sčahowaé (z hubu) VL.

ošklibati se; namrdniti
se.

Sčeé, zetnu I, stíti; od
rubiti. [brda.

Sčehno, -a s. úbočí; bok
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Sčěhowaé VI. následo
vati, pronásledovati; ste
diti, goniti. ©

Séčěhwk, -a m. následek;
posledica.

Sčeki,-a,-e drsný,hrubý;
drzak, grub.

Séěn, -a m. stín; sjena.
Sčěna, -y ž. stěna; zid,

stena.
Séěnawa, -y Žž.štěnice;

stenica.
Séenje, -a s. čtení; (evan

elsko) Čitanje.
Sčerb, -a m. zdechlina,

mrcha; crklina, mrcina.
Sčerba, -y ž. vroubek,

štěrbina; rupa, rupica.
Séerpnosé, -e ž. trpěli

vost; strpljivost; -ny,
-a, -e trpělivý ; strpljiv.

SČEŽOr, -a m. stěžeň, sto
žár; bidlo, motka.

Sčežka, -i ž. cesta; put,
cesta.

Sčina, -y ž. rákoska, třti
na, rákos; trska.

Séišié IV. uchlácholiti;
umiriti.

Sebemorjenje, -a s. se
bevražda.

Sebičny, sebitny, -a, -e
sobecký ; sebičnjački.

Sejm, -a m. sněm, shro
máždění; sabor, zbor;
krajny sejm zemský
sněm : němski sejm říš
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ský sněm; -o0waé VI.
sněmovati; zborovati.

Sekula, sekla, -e ž. smy
čka,mašle; zanka, vrpca.

Sel, sele, sól, sele ž. sůl;
sol; seleny, -a, -e so
lený.

Seličé IV. soliti; soliti.
Sep, -pije ž. hromada;

gomila.
Sepié IV. 1. hromaditi;

gomilati; 2. — Sapaé.
Serb, -a m. Lužičan, Srb

i Srb jižní; -owka, -i ž.
Srbka, Lužičanka.

Serbski, -a, -e srbský,
lužický.

Serby,-ow pomn. Lužice:
w Serbach v Lužici.

Sernawié, serniwié IV.
hníti, plesniviti; gujiti,
plesniveti.

Seršé, -e ž. srst, štětina;
dlaka, štetina.

Sewjer,-a m. sever ; -ina,
-Y Ž. severní zář; se
verna zarja. [skok.

Skakanje, -ja s. —skok
Skalba (škalba), -y ž.

skulina, štěrbina; rupa,
pukotina.

Skap, -a m. okap; kap.
Skazač V., -owaé VI.

objednatí, objednávati;
naručiti, poručiti.

Skazanka, -i ž. objed
návka, zakázka, dosta



veníčko; narudžba, Sa
stanak.

Skazyéč IV zkaziti; po
kvariti.

Skaženosé, -e ž. zkaže
nost, zpustlost; pokva
renost.

Skepsač V. zkaziti; po
kvariti.

Skhorjeé III (-ju, -iš)
onemocněti; oboleti.

Skhroblič so IV.opovážiti
se; usuditi se.

Skibka, -i ž. krajíc; ko
mad kruha.

Skičič IV., skičeé V.
-ičowaé VI. dávati, po
skytovati, skýtati; da
vati, nuditi, pružiti pri
liku.

Skičizny, -OWpomn. pří-
běh, nebezpečí; dogo
dovština, opasnost.

Skiwlič IV., -leé V., -lo
waé VL kňučeti, kvi
četi, bědovati; cikati,
jaukati.

Skladnosé, -e ž. vhod
nost, příležitost; pri
goda; po skřadnoséí
příležitostně; prigodom,
prigodice.

Skladžeé V. (žito) klíčiti;
klicati, nicati.

Sklučadlo, -a s. udidlo ;
uzda.

Skludny, -a, -e krotký.

SkludžiéIV. zkrotiti;ukro
titi.

Sknadž, sknadžik, -a m.
strnad.

Skoboda, -y, skobod
nosé, -e ž. krotkost,
odvážnost; -ny, -a, -e
krotký, odvážný.

Skočk, -a m. kobylka;
kobilice.

Skočco, -oca s. zvíře, do
bytče, soumar; zvjer.

Skojič IV. uchlácholiti ;
pomririti.

SKok, -u n. -a m. skok;
skok; w skoku, skoki
běžeť rychle běžeti; W.
skoku honem; odmah.

Skomdžié IV. dlíti, lemo
vati; oklevati.

Skomjel, skomjot, -a m.
moučný prach.

Skomla, skumla, -e ž.
muňka; vaška; -k, -8
m. všivák ; ušivac.

Skomlič IV., -leť V. bru
četi; mrmljati, brundati.

Skomuda, komuda, -y ž.
průtah, prodlení; okle
vanje, odugovlačenje.

Skónc, předložkovýtvar:
na konci; na kraju:
skónc pola na konci
pole; skónc hfowow
v hlavách.

Skóncowaé VL usmrtiti,
zničiti; usmrtiti, uništiti.
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Skónčič, dokónčičc IV.
skončiti, dokončiti, U
mříti; dokončati, umreti.

Skončic (8o) IV. upevniti,
potvrditi (se); učvrstiti.

Skónčěny,-a, -e konečný,
závěrečný; konačan, po
slednii.

Skop, -a m. skopec ; ško
pac; -pjacy, -a, -e
skopový.

Skora, skorpawa, skor

pina, -Yž. kůra, šupina;ora, korica.
Skórka,-i ž. kůrka (chle

ba); kora na kruhu.
Skoro brzy; gotovo;ske

re dříve,těměí;skerjelépie čímdříve,tím lépe.
Skóržba, -y ž. žaloba,

stesk, pře; tužba ; -baf,
-rja m. sudílek; cepi=
dlaka.

Skóržbnik,-a m.,-ica,-yž.
žalobce, -kyně ; tužilac.

Skoržič IV. žalovati, na
říkati, příti se; tužiti,
naricati, parbíti se.

Skradžnik, -a m., -ica,
-Yž.peciválek ; zapecar.

Skradžny, -a, -e tajný,
pokradmý ; tajní.

Skradžu tajně, pokradmu,

potají úkrad(k)em adv.,ez vědomí;tajno; skra
džu nana bez vědomí
otcova.
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Skróň, -je ž. skráně.
Skrušié IV. rozkousko

vati; raskomadati.
Skrutnosé, -e ž. vážnost,

přísnost;ozbiljnost,stro
gost; -ny, -a, -€ vážný,

přísný.Skubač V. rváti; trgati.
Skučič IV. páchati; po

činiti.
Skupc (skupjenc), -a m.

lakomec, lakotník; sku
pac, škrtac.

Skuposé, -e ž. lakotnost,
lakomost ; škrtost.

Skutk, -a m. dílo, Čin;
-owaé Ill. působiti; de
lovati; -owánje, -a s.
působení, činnost; delo,
radinost.

Skutkowaéč IV. působiti;
delovati.

Skhad, -a m., skhadžo
wanka, -i ž. schůzka,
sjezd; sastanak.

Skhadžeé V. vzcházeti,
vycházeti ; izlaziti, iziči.

Skhnyé (místo schnyč)II.,
skhnywač V. schnou
ti; sahnuti, sušiti se.

Skhód, -oda m. schod;
stepen; W prěním po
skhodže v prvním po
schodí; u prvom spratu.

Skhodžeňk, -a m.stupeň;stupanj.| [razbolitise.
Skhorjeé V.rozstonati se;



Slac,céetu, sčeleš |.sée
ia, po- 1. siláti; pro
stirati; 2. posílati.

Stanjo, -a s. stlaní, ste
livo ; stelja.

Slód, -a m.slad; -aňstwo,
-afstwo, -a s., -aťnja,
-e Ž. sladovna.

Slodenňk, -a m. sladovník.
Stlódkenjedžele, -ow ž.

libánky ; medení mesec.
Slódž, -e-ž. chuť, vkus;

tek; -jé IV. chutnati;
ici u tek; dajče sebi
khroble stodžic dejte
si hodně chutnati! nek
vam se u zdravije; sla
dovati.

Slodžo, -a s. chuť; to
moje stodžo njeje to
není po mé chuti; to
nije moj ukus.

Sfójk, -a m. krabička,
miska ; škatuljica, zde
lica.

Sloma, -y ž. sláma.
Slomowka, -i ž. slaměn

ka, rohož; strugalo.
Stón, -A m. slon.
Stor, -nje ž. slanost.
Slónka, -1 ž. 1. slánka;

solenka; 2. kmotra; ku
ma.

Stowoskupc, -a m. ne
mluva; šutljivac.

Stušacy, -a, -e náležitý;
pristojní.

slyšeé so III.proslýchati
se; pročuti.

Sla, slička obyč. sle (slě)
šle; naramica.

Slakač V. dokonati, zhy

nouti;zenuSlapotač V. hltati; gu
tati. |

Sléěbornik, -a m. stříbr
ník ; pozlacená, hvězdami ozdobená nevěstina
páska do vlasů, stříbr
ňák; zvezdan, srebre
njjak.

Slébro (džiwje), žiwe
rtuť; živa.

Slec,sleku, slečeš I.slé
kac V. svléci, svlékati;
svuči.

Sléd, -a ni. stopa, sled ;
stopa, trag.

"Slědnik, -a m. labužník,
mlsoun; lizalo, popaš
nik.

Slědžak, -a m. stopova
tel, špehoun; progoni
telj Špion.

Slědžié V. stopovati, slí
diti, špehovati, býti mis
ným ; slediti, lizati; za
něčim slédžié po ně
čem slíditi, badati, pá
trati; tražiti.

Slěpak, -a m. slepák, sle
pé stvoření; -py, -a,-€
slepý, slepec ; slepac.

Slépc, -a in. zahaleč, ni
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čema, darebák, výlupek,
padouch; danguba, man

harslépk, -a m. skrojek, kra
jic; komad, odrezak.

Slínk, šlink, -a m. slimák ;
už.

Slinkowa khěža, -e -i ž.ulita.
Sliny, -ow pl. ž. šlem;
, slina. /

Slipotaé V.škytati;-tawa,
-y ž. škytavka, šťukač
ka; štucavica.

Sliznyč so II. rozplynouti
se, roztáti ; rasplinuti se.

Slowka,-1 ž. slíva, slivka,
švestka; šljiva; slow
Čina,-y ž. slíva, švestka
(strom).

Slub, -a m. slib, zasnou
bení, zaslíbení; obečanje.

Slubjenc, -a m., -nka,
-nca, -y ž. snoubenec,
-ka; verenik, zaručník,
-ica.

Smaha,-y ž. úhor, osma
hlost; opalenost.

Smalié IV.,-leč V. -owač
VI. opáliti, opalovati,
osmažiti ; paliti; opaliti.

Smažnik, -a m. červen;
panuj.

Směrk, -a m. zábřesk ;
osvit; směrki, -ow plur.
ž. přítmí, setmění, sou
mrak; sumrak, suton ;

122

směrki padaju šeří se,
stmívá se; mrači se.

Směwk, -a m. úsměv;
-ať so V. usmívati se;
smeškati se.

Smilié so IV. slitovati,
smilovati se; smilovati
se.

Smilnik, -a m. slitovník,
vykupitel; izbavitelj, ot
kupitelj.

Smilnosc, -e ž. smilování,
útrpnost; smilovanje;
-ny, -a, -e milosrdný,
milý ; milosrdan.

Smjeré,-e ž. smrt, zánik;
smrt; běfa smjeré —lu
žická pohádková Bílá
smrt; smjeré mátéž pří
slovečný význam >»vel
mi«; smjeré hlódny
strašně hladový.

Smokwa, -y — figa, -i
ž. fíik, smokva.

Smolnica, -y ž.pochodeň;naSmorčečIII. chrčeti, chrá
pati; hrhnjati.

Smorkawa, -y ž. rýma;
hunjavica, prehlada.

Smóška, -i Ž.rouno; runa.
Smučk, -a m. Šev; Ššav.
Smud, -a m. čmoud, čad,

střelný prach (proch);
dim ; paljevina.

Smudžič IV.čmouditi, při
palovati, páliti; paliti.
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Smuha, -i ž., smužka, -i| Sornik, sernik, -8 im.ž.čárka,linka,kus;za-|| srnec;srndač.
rez. Sotra, -V ž. sestra; S0

Smykač, -a m. brusle;| třička, -i ž. sestřička;
sklizaljke. sestra.

Smykaé (so) klouzati se ;| Sowka, -i ž. sýček; čuk.
klizati se. Spadowaty, -a,-e příkrý,Smykaňcaklouzačka,skli-|| strmý.
zalište. Spata,-e ž. palička (zvoSmykly,-a,-ekluzký;|| nu);bat.
sklizak. Spal, -a žár, zánět; žar,

Sněh so dže sněží se. upala.
Snuch, -a m. čmuchálek;| Spanc, -a m. ospalec;

njuškalo; -lak, -a m., pospanac.slídil;špijuin,uhoda.| Spanje,-as.spaní,spá
Snuchlié IV., -leé.V. če- nek; skráň (skróň):

nichati ; njušiti. x spavanje, slepočnica.Sobuměséan,-am.spo-| Spaf,-tjam.spánek;spa
luobčan ; sugradanin. Vanje; Sparjej so WoSobustaw,-am.člen;član.|| broČubraňsespánku.

Sobuzynk, -a m. souhlás-| Spara, Špara,-y ž. dráp,
ka; saglas. paznecht; papak.Socha,-1ž.kůl,rozsocha,| SpěchowaéVI.spěchati,klanice(uvozu),socha,|© pobízeti,poháněti;žu
sloup ; stup. riti se.

Soja, -e ž. sojka; šojka.| Spěšník, -a m. rychlík;Sok,-am.čočka;leča.|© brzovlak,brzivoz.Sotobik,sotojk,syfobik,| Spěšnowaha,-iž.přez
-a m. slavík ; slavuj. men; žurbalo.

Solotej, -twje m. salát; Spěšny, -a, -e kvapný,
šalata. | rychlý, spěšný ; žuran;

Són, sona m. sen; san.. - na hubu prostořeký;
Sonačk, -a, sonaf, -rja spěšnje adv. úprkem,m.snílek;snář;snatri-|| honem;žurno.

lac; -afske (knihi)snář;; Spěwaf, -rja m. pěvec;
sanovnik. pevač; -fka, -i ž. pěv

Sonina, -y ž. víla; vila.. kyně; pevačica.

123



Spěwarske knihi pl. ná
božný zpěvník; nabož
na pesmarica.

Spěwisko, -a s. odrho
vačka ; ulična pesma.

Spinaé V. spínati, pnoutti;
sapeti.

Spinka, -i ž. soutěska,
křeč; grč.

Spinkac V. dřímati; dre
mati.

Spijatnica, -y ž. hražení,
nadržení; vodna pre

rada.
Spierchizny, -0W pl. šu

piny ; ljuske.
Splóšawy (splóšiwy),-a,

-e plachý; plah.
Sptóšíč IV. splašiti ; po

plašiti.
Splah, -a m. rod. po

kolení, pohlaví, druh,
pleť, plemeno, plémě:
rod, pokolenje; -owa
VI. ploditi, vyráběti;
proizvoditi; SO - roditi
se, množiti se ; roditi se.

Spodobačť V. (něšťo) lí
biti se; svidati se.

Spody pod ; spody blida
pod stolem; Woť spo
dy zespod; pod, ispod.

Spodžiwny,-a, -e podiv
ný, zvláštní, zázračný ;
čudan, osobit.

Spochi za sebou, stále ;
bez prestanka,redormice.
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Spokojom adv. spokojně;
mirno; ja 8ymspoko
jom jsem spokojen; za
dovoljan sam.

Spotučésník, -a m. sou
kojenec ; sudojenče.

Spomijatkowaé VI. (sej)
pamatovati si; pamtiti si.

Spomnjeny, -a, -e zmí
něný; spomenut.

Sporjedženje, -ja s. sprá
Va; uprava.

SDOry, -a, -© Sporý, Vy
datný; izdašan.

Spóznač (so) V. sezná
miti (se); upoznati (se).

Spóžeraé V.pohltiti; pro
utati.

Spřah, -a m. (vyslov:
spša) spřežení,jho; go,
jaram, upreg.

Sprawny, -a,-e správný,
poctivý, rozšafný, spra
vedlivý, upřímný, prostosrdečný;| ispravan,
pošten, čestit.

Sprjódka adv. s počátku;
ispočetka.

Spřisaha, -1 ž. spiknutí;
urota.

Sprócnié IV. unaviti, u
ondati; umoriti.

Sprócniwocé, -e ž. pil
nost, pracovitost, Čin
nost; radinost, marlji
vost; -iWy, -a, -€ pilný,
pracovitý, činný“



Sprócnosé, -e ž. umdle
nost, únava, malátnost ;
umornost, trud ; -ny,-a,
-© unavený, umdlený ;
umoran.

SprochniwičcIV. puchřeti;
prigrijavati.

Spróstny, -a, -e
. ztuhlý; tvrd.
Sprosty, -a, -e bláhový,

sprostý ; prost.
Spustka, Nřž. sleva, sráž

ka; popust.
Spuščeé (so) III. spolé

hati se; pouzdati se;
-omny, -a, -e spoleh
livý; pouzdan.

Spyt, -a m. pokus; po
kušaj; -a6 (so) V. zku.
siti, pokusiti; pokušati.

V. ssáti ; sisati.

tuhý,

Srěba
Srédk, -a m. prostředek;

sredstvo.
Srědnik, -a m. prostřed

ník; posrednik; - byč
prostředkovati; posre
dovati.

Srjeda, -y ž. středa; sre
da; popjelna srjeda
popeleční středa: čista
sreda.

Srjedž adv. uprostřed ;
sred; srjedžiwěk, -a m.
středověk; srednjí vek.

Srjódka, -i ž. střída(chle
bová), drobeček; sreda,
komadic.

Sroka, -i ž. straka; so
roka; 8rocyny, -a, -e
stračí.

Sřokopjel, -a m. davič,
ťuhýk, škrtitel; gušitelj.

Stač (so) I.státi se, udáti
se; desiti se.

Stačan, -a m.
gradanin.

Stadio zdrobn. stadle
ško, -a s. stádo; stado.

Stajeé (-am, -eš) V. če
hti, rozčepýřiti; našu
Šuriti.

Stan -a s. odpor.Stajny, -a, -e stálý ; sta
lan, neprestan.

Staroba, -y ž. stáří, se
šlost; ostarelost.

Starodawny, -a, -e staro
bylý; starinski.

Starosé, -e ž. okolky;
zmotavanje.

Starostiiwy, -a, -e be
dlivý; brižljiv.

Staršej,-eju, také:starší,
-ich rodiče; roditelji.

Staw, -a m., zdrobn.
stawčk stav, povolání,
odstavec, úd, četa; zva
nje,zanimanje, ud; drje
nje w stawach píchání
v údech.

Stawizny, -ow dějiny;
povest, historija.

Stawk, -a m. stávka;
štrajk.

občan;
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Stejiščo, -a s. stanoví
sko; stanovište.

Stol, -a m. stolice, židi,
sedadlo, trůn; stolica.

Stolp, -a m. sloup; stup.
Stolpik, -a m. lodyha;

stablo.
Stonač V. sténati, naří

kati; jadati.
Stopa, -y ž. šlépěj; trag.
Stotk, létstotk, -a m.

století; stolece.
Stotnik, -a m.

satnik.
Stpica, -y ž. špice u kola;

žbice na kolu.
Stpjeé, stpié [. vstoupiti

(na nebesa); uzačí (na
nebo).

Stpječe (bože -), -a s.
nanebevstoupení; uza
šašce.

Strašič IV., trašié IV. =
strachowaé (So) sou
žiti, trápiti; mučiti.

Stražny, -a, -e bdělý;
brižan.

Stražowaé IV. bdíti, hlí
dati; bdeti, čuvati.

Strój, -a m.ústroj; ustroj.
Strojstwo, -a s. ústrojí.
Strowje, -a s., Strowosé,

-e ž. zdraví; zdravlje;

setník;

wjele strowja a zboža:
hodně zdraví a štěstí.

Strowjenje, -a s. po
zdrav; pozdrav.
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Strozbnosé, -e ž. střízli
vost; strózby, -a, -e
střízlivý; trezan.

Stróžel, -e ž. úlek, děs;
strah, groza.

Stróžič (30) IV. děsiti,lekati (se); prestrašiti,
strašiti.

Struchly,-a, -e truchlivý,
smutný; tužan.

Studny, -a, -e plachý.
Stupnica, -y ž. škála.

rStwa, -y, stwička, -i ž.
jizba, světnice, světní
čka ; komora, soba.

Stwjelco, -a s. stéblo,
svazek, otýpka; stablo,
svežanj.

Stwjerdžié IV. utvrditi,
upevniti.

Stwóchnyčíl. utéci uprch
nouti; uteči.

Stwórba, -y ž. stvoření,
příroda, útvar, stvůra;
stvorenje, priroda.

Stysknosé, -e ž., stysk
-a m. stýskání, bol; ja
dikovanje.

Sučelny, -a, -e stelný;
steona. [sudí.

Sudník, -a m. soudce,
Sudowijo, -a — domjaca

nadoba nádobí, náčiní;
posuda.

Suchočina, -y ž. úbytě;
suchócina plucow sou
chotě; sušica.



Suk, -a m. uzel; uzao.
Sukelnik, -a m. souke

ník; suknar.
Suknja, -je ž. oděv; odelo.
Sukno, -a s. látka.
Sunyé II, suwaé V. su

nouti, šoupati.
Susodny,-a,-e sousední;

susedni.
Sušeny, -a,-€ uzený; su

šen na dimu.
Sušernja, -e ž. udírna;

sušiona.
Sušié (mjaso) IV. uditi;

sušiti.
Sutač V. houkati (0 sově);

vikati.
Sutawka, -i ž. sýček; čuk.
Suwačk, -a m. přihrádka;

pregrada.
Sužoh, sufžoh, -a m.

knot; stenj, stenjak,fitilj.
Swéčník, -a m. svícen;

svečnjak; Swěčk Ma
rije Hromnice; prazdnik
Svete Marije.

Swédomijo, -a s.svědomí;
savest.

Swédk, -a m. svědek;
svjedok. [lina.

Swédro, -a m. proleže
Swěra, -y, swěrnosé, -e

Ž.věrnost ; vernost; -ny,
-a, -e pečlivý, upřímný;
iskren; swěru pečlivě;
brižno.

Swětny, -a, -e světský;

swětne léto občanský
rok ; graďanska godina.

SwětstWwo, -a s. vesmír;
vsemir. [svinjski.

Swinjacy,-a,-e vepřový;
Swisle, -ow K -li pomn.

štít ; štit, zaštita.
Swižny, -a,-e štíhlý, zte

pilý; vitak.
Swjatc, -a m. swja

tafski, -eho m. světec,
svatoušek ; svetac.

Swjatk, -a m. — swiaty
džen svátek; svetak.

Swjafki,-ow Letnice,Sva
todušní svátky; Duhovi.

Swijatočnosé,-e ž.oslava;
proslava.

Swjatkowna róža ž. pi
voňka ; božur.

Swjatojanskajahod(k)a,
-eje, -i ž. rybíz.

Swjatula, -e m. pobož
nůstkář ; bogomoljac.

Swjatušk, -a m. úkropek,
svatoušek ; svetac.

Swjedžen, -nja m. slav
nost, oslava; slava, sve
čanost;spěvanskiswje
dženňpěvecká slavnost;
-ski, -a, -e sváteční;
blagdanii.

Swoboda,-y ž. svoboda,
volnost; sloboda.

Swóiba,-y ž.rodina, druh,
rod; -bny, -a, -e ro
dinný; porodica.

——ě
———
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Swójbnik, -a m., -ica,-y
ž. příbuzný, -á; rodak
srodan.

Swójrazny, -a, -e své
rázný; osobeni.

Swóijstwo, -a s. vlastnic
tví, majetek; vlasniš

o.
Syc, syku, syčeš |. síci,

seku, sekám; seči.
Syé, -e ž. síť, sítina; sita,

rogoz.
Syc, syju, syješ L.síti;

sywa6 V. zasívati; Si
jati.

Sydk, -a m. sražené mlé
ko; usireno mleko,skuta.

Sydr, sydyr, -dra —8y
drešk, -a sýr, tvaroh ;
SÍr. [sijač.

Syjef, -rja m. rozsévač;
Sykawa, -y ž. (hasičská)

stříkačka;sykawnik, -a

Š,
Šabraka, -i ž. čabraka;

pokrivač, abajlija.

jaka, -I ž. straka; svraka.alka, -i ž. šálek, tácek ;
šalica, podnos, tanjurié.

Šamaty, -a,-e malý,pra
malý, zmrzačelý, bídný,
nuzný, neúhledný, ne
patrný; malen, uboga
ljen.

Šant, -a m. veliký šátek ;
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m. (wohnjowy wobor
nik) hasič; vatrogasac.

Sylobik, -a m. slavík;
slavuj.

Sym od byé |. jsem; je
sam.

Symjenc, -a m. semenec;
seme od konoplje; po
těr (u ryb).

Sypařnja, -je ž. sýpka;
žitnjak.

Syrizna,-y ž. syrovatina;
sirutka; -nojty, -a, -e
sychravý ; vlažni.

Syry, -a, -© Surový, Sy
rový; sirov; syre mja
so, mloko; hišée syry
za Wušomaj nezkušený
holobrádek ; neiskusan,
žutokljunac.

Sytka (delnja, brjušna)
pobřišnice; trbušnica ;
pohrudnice; porebrica.

eš.
-0,-a s. šátek (rubješko);
rubac.

Šarwatka, -i ž. bitva,
šarvátka, seč; sečCa. 

Šat, -a m. kus prádla,
kus plátna; komad ru
blja; Šaty, -ow pomn.
prádlo; rubenina, rubije.

Šataf, -rja m. obchodník
prádlem ; trgovac rube
ninom.



Scěč, -e ž. zdrobněle
šéětka, -cička, -1 ž.

. štětka, štětička; kist.
Šéejca, -y ž. čejka; cr
„ vendač.
Šcěkač V. — šibalowaé

VI. skotačiti; šaliti se,
igrati se.

čenjo, -ječa s. (pův.
štěně) mazlíček; mezi
mac.

Šéčpié (jětro) IV. očko
vati, roubovati; rubiti.

Ščepjel, -e ž. břidlice ;
„ škriljevac.
Sčepijo, -eča s. špetka;
„ malko, grumen, šťipak.
Scěpk, -a m. roub; rub.
Šcěr, -a m. otesky, třisky;

treske; Šéermichal, -a
m. smíšek; smejalo.

Ščerčak, -a m. 1. hafan,
pes; pas; 2. cvrček;
cvrčak.

Ščerčeé III, -kaé V.,ko
awvaét VL řinčeti; štrn
kati, brinčeti, drnčeti,

„ zvečati.
Šcěrié IV., -rjeé V.ceniti

(zuby); So - šklebiti se;
ceriti.

Šcernišéo, -a s. strniště,
strnisko; strnište.

Šcihlica, -y ž. stehlík;
češljugar.

Šcipač, -a m. štípač;
klešte.

9

Šéipawy, -a, -e jízlivý;
ujedljiv.

dčipka,=h Ž.šňupec; šmor.čipkowaé VI. šňupati;
šmrkati.

Šťona, šéónwa, -y ž. ště
nice; stenica.

Štowkac, ščewkaé V.
štěkati;lajati;pos séow
ka pes štěká.

Šcučič IV., -čeé V. čeni
chati, huhňati; njuškati.

Šťéudr,-a m. chrastí; su
harje.

Šéuka, -i ž. štika ; štuka.
Šéwaé I, ščuwaé V.

ščuju, -ješ štváti; kle
vetati, grditi.

Šéwař, ščuwaf, -ria m.
, štváč; klevetnik.
Sedžiwc, -a m. šedivec:;

sedovlas.
Šelšnica, "Yž. chvoj;

granje, pruče.
Šepjef, -rje ž. drdol;
perčin.

Šepjerié so IV., -rjeé V.
ježiti se; naježiti se.

Šěf, -rje ž. 1. šíř, šířka ;
širina; 2. šeď, šedá barva.

Šěračk, -A m. pěnice; se
nica.

Šerenje, -e s. příšera;
sablast.

Šerié IV. (šěrié) strašiti,
plašiti; tu šěri tu straší;
ovde obilaze sablasti.
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Šěrié (so) IV., -jeé V.ší
šiti (se), rozšiřovati se;
raširiti.

Šěridto, -a, šerjenje, -a
s. strašidlo; strašilo, sa
blast.

Šěry, -a,-e šedý, šedivý;
SIV.

Šeršeů, -ja m. sršeň ;
stršen.

Šěšěraty, -a, -€ rozcu
chaný; raskuštran.

Šešerié (so) IV., -jeé V.
čepejřiti (se); kočope
riti se.

Šewc, -a m. obuvník ;
ostolar, cipelar.

Šibak, šibal(c),-a m. Ši
bal, chytrák, diblík ; lu
kavac, obešenjak.

Šibatowaé VL skotačiti;
šaliti se, igrati se; ŠÍ
baly, -a, -e skotačivý,
dovádivý; igriv, razigra.

Šibeňčiščo,-a s. stinadla;
vešala.

Šija, -e ž. krk, hrdlo;
orlo, vrat; Šiju zwinyé
zlámati si vaz; slomiti
vrat; z cyfej šŠijuz plna
hrdla; sa puna grla.

Šijnica, -y ž. nákrčník ;
obratník ; rubiško Wo
koto šije, na šiju šá
tek na krk.

Šík(opwany,-a,-e pěkný;
lep.
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Šip, -a m., Šipa, -y ž.
šíp; strela.

Šiplié (so) IV., -eé V.
párati, šťárati, dloubati
(se); parati, dubíti.

Škatba, škatoba, -y ž.
štěrbina, spára, skulina,
trhlina, rozsedlina; pu
kotina.

Škaraé V. drážditi, pod
pichovati; dražiti.

Škerjeda, -v ž. neřád;
| gad.

Škičic IV., -čeč V. chrá
niti, opatrovati; bra
niti, negovati; So Ski
čié chrániti se; čuvati
se; So skičič z něčím
něčím se chrániti.

Škit, -a m. štít, ochrana;
štit, obrana.

Škitač (so) V. obhajovati
(se); braniti (se).

Škitna znamka ochranná
známka; zaštitní bileg.

Škitowa6é VI, od Ški
čič, chrániti, hájiti, opa
trovati; štititi, braniti;
-owaf,-ria m. ochrán
ce,opatrovník, obhájce;
branitelj.

Škla, -e ž. mísa; zdela.
Škleňca, -v ž. sklenice ;

čaša.
Škleňcowaé VLzaškleú

cowaé sklíti, zasklíti;
postakliti, metati staklo.



Škteňčef, -rja m.sklenář;
staklar; -fnik, -a m.
sklář; -čefnia, -e ž.
sklárna; staklara.

Šklica,-y ž. okřín,ošatka,
opálka ; košarica, zdela.

Škódnik, -a m. škůdce;
zločinac.

Škórc, -a m. špaček; čvo
rak.

Škornia, -je ž. bota; ci
pela, postole.

Škowronč, -a m. modřín;
ariš.

Škowrončk, -a m. skři
vánek ; ševa.

Škra, -y nebo škrje,
zmenš. škrička, -i ž.
jiskra, jiskřička ; iskra.

Škraholc, kraholc, -a m.
krahulec; kraguj.

Škrěčeé III. skuhrati, vře
štěti; kreštiti, kričati.

Škrěč (so), škrju, škrě
ju, Škrješ, škrěješ |,
škréwač V. škvařiti
(se), rozpouštěti (se);
topiti, rastopiti (se).

Škrékawa, -y ž. sojka;
šojka.

Škropawy, -a, -€ drsný,
nerovný, na př.lód (led);

„ hrapav.
SkropičIV.chraptěti; pro
„,muknuti.
Skruta, -y ž. ledová kra;

ledena ploča.

0*

Šlaha, -i ž. ohrada, pře
hrada; ograda.

Šlahowaé, za- VI. zata
rasiti, zahraditi cestu,
zatáhnouti cestu (novo
manželům z kostela);
zagraditi put.

Šlapaé V., šlapowaé VI,
šlapotaé VI.hltati; gu

- tati.
Šlebjerda, šlobaňca, -y
„Ž. cár, pruh; komad.

Slebjerdka, -i ž.proužek;
pruga, vrpca.

Šleca, šloca, -y ž. po
dlouhlý kus; podugo
ljasti komad.

Šlewjef, -rja m. závoj,
, rouška; koprena.
Slimpa,šlipa,-y ž. coura,

nečistý šat; nečista žena,
nečisto odelo.

Šlink, -a m. plž; puž.
Šliž, -a m. inřínek ; vrsta

malih riba.
Šmara, -y ž. šrám; gre

botina.
Šmataé V., -owaé VI.

mrskati, zmásti; tuči,
bičevati.

Šmat, Šmataňca, -y ž.
pleticha, loudati se, šmá
tratise, nejistě jíti; splet
ka, nesioguran hod.

Šmic, -a m., -a, -y ž.
mšice,komár (kuntwo
ra); komarac. *
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Šmotawy,-a -e zkřivený,
křivý, šmatlavý; kriv,
iskrivljen.

Šmrěk, -a m. smrk s smre
ka; -ojty, -a, -€ smr
kový.

Šmutajca, šmutlica, -y
ž. dlouhý prut, metla,;
prut, šiba.

Šnapa, *yž. tlama; ždrelo,
gubica. .
nupa, Šnupava, -y ž.
rýma ; hunjavica.

Šolta, -y ž. rychtář ; seoski
sudac, knez.

Šórc, -a m. dlouhá černá
sukně s málo záhyby ;
suknja. [pregača.

órcuch, -a m. zástěra ;
ow, šowčik, -a m. šití,
Šev ; Šav, šivanje.

Špak, -a m. tříska, od
„ štěpek ; treska.
Sparawka, -i ž.parátko;

čačkalica.
patník, -a m. sketa, zba
bělec; kukavica.

pick, -a m. špicl (pes).
pihel, -a m. (z něm.)
zrcadlo — hladalko ;
ogledalo.

Špjena, -Y ž. tříska, louč ;
iver, treska.

Štabry, -ow pl. chůdy;
hodulje.

Štalt, -A m. šněrovačka;
steznik.
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Stapaé V. píchatí; bosti.
Štelka, -i ž. příčel (u

žebříku) ; šprljak.
Štó kdo, što co? štóha,

štoha kdo pak, co pak;
ko? šta?

Štom,-a m. strom; stablo;
-ownik, -a m. sad; pe
rivoj, vrh.

Štučka, -i ž. verš, odsta
vec; stih.

Štuka, -i ž. štika; štuka.
Štwóré,-ež. štwórtčtvrt:

četvrt.
Štwórtk, -A m. čtvrtek;

četvrtak.
Štyrinohaty ptak, -eho

-A m. sup, noh; oslu
šina.ŠučečIII.Šustěti,| šu
měti; šŠuštiti.

Šudlica, -y ž. sukně (čer
né barvy); suknja (crne
boje).

Šula, -e ž. škola ; škola ;
Šulef,-rja m.,-ka,-i ž.
žák, -yně.

Šuwač (so), Šudrowac
V. škrabati, drápati (se);
orebsti.

Šwalča, -e Ž. švadlena ;
šilica.

Šwarny, -a, -e švarriý;
čistý, krásný, j2mný;
číst, valjan, milovidan.

Šwejch, -A m. ženský
plášť; ženska kabanica.



Šwica, -y, Šwajcafska,| ohebný; dugoljast,pre
-eje ž. Švýcary; Švi-|. giban.
carsko. Šwjerč, -a m. 1. cvrček;

wik, -a m. šleh, úder;| cvrčak; 2. škvarek ; čva
udarac. rak; 3. šprček, špačekŠwikaéV.bičovati,šŠvi-|— (malýčlověk);kržljavac.
hati, bíti, tlouci; tuci,| Šwórčeé III, šwórkač «

biti. šworkotaé V. crčeti,
Swinc,-a m. jezevec; je-| hrčeti; cvrčati; Šwórk

zavac. nyé II. hrknouti (v ho
Šwipa,-y ž.pružina;prut,| dinách); zajecati.

šiba. Šwupica, -Y ž. pružina ;Šwižny,-a,-evytáhlý,!| Šiba,prut.
T, tej.

Taca, -y ž. tlapa; šapa. Tarakawa,-y ž. hudební
Tack, -a m. výložek; | nástroj,podobný hoboji,vogrlica;-awa,-yž.— zbukovéhodřevasmo

vrchní košile; košulja. saznými kroužky ; glazTačel,-ež.tlukačka,píst;'| balo.
tucalo. Tarč, -e ž. terč, štít; štit.Tace,-as.obleva;jugo-| Tčeé,tču,tčišIII.vězeti,
vina. -© tkvíti; sakriti, biti; hdžeTafla,-ež.(něm.)ta-| dhapaktča?kdepak
bule, deska ; daska. zas vězí? tčacy wostač

Tachant, -a m. děkan. uváznouti; zapeti.
TFajenc,-a m. licoměrník;: Tehodla proto; za to.

licumeran. |Tehorunja zároveň; zaTajki,-a,-etakový,taký;© jedno,uistimah.
takav. Tej, -a m. čaj.

Tamaé V. proklínati; pro- ;Telki, -a, -o tak veliký ;
klinjati. — telko tak mnoho, tolik;

Tamniši, tamny, -a, -e; toliko.
tamější, tamní; tamoš- | Tepié IV., -pjeé V. 1.tonji. [tamošnji.|| piti,páliti;topiti,rastoTFamón,-ma,-motamní;© piti;Změsačkomtepič
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míti studeno v kamnech,
zimu ve světnici; do
jstwy zatepié v jizbě
zatopiti; tepl so topí
se, hoří; loži se; 2. to
piti; so tepié tonouti,|
topiti se; topiti se.

Tepjenje, -a s. otop; lo
ženje.

Teptač V. deptati; gaziti.
Tesak, -a m. tesák, meč,

palaš; mač; -owanje,
-a s. šerm; mačevanje;
-owač VÍ. šermovati;
mačevati.

Tež (vyslov: telží též,také;takoder.© [bitha.
Tka, tkha, -i ž. blecha;
Tac, Uajul. tlíti, trouch

nivěti; tinjati. '
Ttóč, -e ž. tisk, tlak ; pri

tisak, tlak.
Tlóčeňca, -Vyž. mačka

nice; gužva.
Tobota, -y ž, ranec, mě

šec, skříň; kesica.
Tobotaf, -rja m. brašnář;

torbar.
Tobolica, -y ž. jepice;

danja mušica.
Točef, -ria, točak, -a m.

brusič ; brusar.
Toójšto(=štó-wě-što) do

sti hodně; dosta mnogo.
Totc, tolku, tolčeš I.

totkač V., tolknyé IL
tlouci, -tloukati:; tuči.
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Totfkawa, -y ž. trdlo; tu
calo.

Totmač, -a m. tlumočník;
tumač.

Tola přece, ale, avšak;
ipak, ali.

Tonidlo, -a s. bahno;
bara; tonidlaty, -a, -e
močálovitý; močvaran.

Tonuška, -y ž. racek;
galeb.

Toporo (trělbne) pažba:
kundak.

Torhaé V. bourati, trhati;
trgati.

Torhak, -a m. dravec,
šelma; grabežljivac.

Torhošéo, -a s. tržiště,
trh; trg, tržište.

Tótka, -i ž. hrobař, hro
bařík(rowryjef); gro
bar.

Towafstwo, -a s. spo
lečnost, družstvo, spo
lek; društvo.

Towafš, -a m. druh;
-Ška, -i ž. družka.

Traé, traju I. trvati; tra
jati; to dotho traje to
trvá dlouho.

Trače, -a s. trvání, vy
držení; trajanje. |

Traijny, -a, -e trvalý, tr
vanlivý; trajan.

Traš (snadž) třeba,snad;
možda.

Trašiti IV. strašiti; plašiti.



Trašliwy,-a,-e bojácný;
bojažlijiv.

Trašny, -a, =€ strašlivý,hrozný,| nebezpečný;
STOozan.

Trěbny, -a, -e potřebný,
nutný; potreban, nuž
dan.

Tréé I. (trěju, -eš, -e)
tříti ; trti.

Třěl, -a m. = třěljenje,
-ja s. výstřel; hitac;
-ba, -y ž. střelba, palba,
puška; paljba, puška;
-Ika, -i ž. bambitka;
mala puška, samokres.

Třělc, -a m. střelec; stre
ljač ; třěleé V., -ié IV.
stříleti, páliti.

Trěnje, trjenje,
utěrák, ručník.

Třěpkowec, -a m. treska;
bakalar.

Třěska,-i ž. tříska;treska.
Třěstaé V. křupati, chřu

pati; hrkati.
Třihač V. stříhati ; strií.
Trjeba potřeba, nutnost;

potreba. nužda; to trjea njeje to není po
třeba; snad,
valjda, možda.

Trjebaé V. potřebovati
trebati.

Trochu adv. poněkud;
po nešto.

Tróck, -a m. (z něm.)

-ja s.

možná ;

)

vzdor ; prkos,upornost;
-a V. vzdorovati;od6
ljevati, prkositi.

Tročkawa, -y ž. visutá
rohož; mreža.

Trójcy třikrát ; triput..
Tromblowaé VI. řáditi:

besniti.
Trojié IV. — 1. (místo

strojič) tvořiti ; tvorití;
2. ztrojnásobiti; potro
stručiti.

Trosk, -a m. 1. chobot;
rilo; 2. rejsek; rovka.

Troska, -i ž. brk, násad
ka; držalo.

Trošt, tróšt, -a m. útěcha,
lépespokoj, počišenje,
uteha.

Trubjafka, -i ž. -trubice,
kornout; vrečica (od
papira).

Trubjel, -e ž. trouba, po
zoun; trublja.

Trubka, -i ž. doutník;
cigara. [živa.

Trué (místo rtué) rtuť;
Truda, -y ž. uher; bo

buljica, prištic.
Truha,-i ž. 1.pstruh ; pa

strva ;2.struha, strouha,
škarpa; struga.

Truhaé V. dříti, strou
hati, hladiti, holiti: bra
du truhaéČ; strugati, bri
jati; so truhač holiti
se; brijati se.
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Truk, -a m. lusk; šešule,
komuška.

Truna, -y ž. 1. skříň,
schránka; škrinja, Or
mar; 2.struna; žica.

Trupík, -a m. konvalin
ka; durdica.

Vruska, -i ž. škvár; že
ravica, troska.

Truskalca, -y ž. jahoda ;
jagoda.

Tružadlo, -a s. soustruh;
stolarska klupa.

Tryk, -a m. (se strany
otcovy) ujec; stric.

Trysk, -a m. šibřinky;
ludorija.

Tryskowaé Vl.čtveračiti;
lakrdijašiti.

Tučel, -e ž. duha; duga.
Tučny, -a, -e mastný,

tučný, tlustý; masnat,
debeo.

Tudomny, -a, -e zdejší;
ovdašnji.

Tuha, -i ž. 1. dusnost,
vedro, úzkost; smjertna
tuha, sparina 3;2. tuha;
orafit.

Tuja, -e, tujawka, -i ž.
kolébka, hrdlička; ko
levka, grlica.

Tukač (na někoho) V.podezírati| (někoho);
sumnjičiti.

TFukowaé VÍ. špikovati;
podkožiti.

V05

Ť

Tulak, -a, tulef, -rja in.
úkropek; čučalo.

Tulec so V. podlézati,pochlebovati,| chouliti
se; šuljati, maziti se.

Tuni, -nia, -nje, tuniši,
tunši laciný, levný, lev
nější; jevtin; tunjata,
y ž. láce; jevtinodca.

Tupolač V.klusati; kasati.
Turka -i m.,turkowka,-i

ž. Turek, Turkyně; tur
kowski, -a, -e turecký.

Tuž adv. tudíž; dakle.
Tužaty, -a, -e toužebný;

čeznutljiv.
Tužnota, -y Žž. vedro,

dusnost; oparno.
Tužny,-a,-e dušný, dusný;

zadušíjiv.
Twarc,-a m. stavitel; gra

diteli.
Twarié IV. stavěti, budo

vati; graditi.
Twarijenje, -a s. stavení,

stavba, budova; zgrada,
gradnja.

Twarožk,-a m. sýr, tva
růžek ; sir.

Twijela, -e ž. veliký bilý
nebo červený kapesník ;
džepna maramica.

Twijerdž, -e ž. pevnina ;
kopno.

Twjerdžizna, -y ž. zá
klad, pevnost, pevnina;
temelj, tvrďa, -kopno.



Fwochač, cwochaé V.
uhnouti,ustoupiti, couv-'
nouti; popuštati, ugnut se.

Twora, -i ž. zboží ; roba.
Fwórbostlow, -a m. tva

rosloví; oblikoslovlje.

ikovní umetnik.

kati, strčiti, vraziti, cpáti;
turiti; SO- strkati se;
so do všeho tykaé do
všeho se plésti, míchati.

Tykanc, -a m. koláč, vdo

ž pečivo;pecivo,koač.
Twórc, -a m. výtvarník; Tymjenišéo, -a s. bažina,

bažiště; bara, močvara.
Twornija, -e ž. závod,! Tysac, -a m. tisíc; tisuca.

továrna ; tvornica.

stié, ticalo.
Tyče, -a s. zdar; napre-| Tyšnosé, -e ž.

dak, dobrostanje.
Tyka, -i ž. tyč, tyčka;

motka.
Tykač (sej) tykati (si); ti

kati. :
Tykaé V., tyknyč II. str

| Tyšič IV. stísniti, svírati;
Tyčka, -i ž. tyčinka; pe stiskati; so - býti v tísni,

v úzkostech; plašiti se.
úzkost,

bázeň, starost, strast, tí
seň; bojazan, teskoba.

Tyza, -y ž. tabatěrka, kra
bíčka ; kutija, burmutica.

Tyzka, -i ž. šnupec ta
báku; burmutica.

W, wel.
Wab, -a m. = wabjadfto,

-a s. půvab, vnada; le
ota: -ié IV. lákati, vá
iti, drážditi; vabiti, ma

miti.
Wabjenije, -a s. nástraha;

zaseda.
Wačiť (so) IV. vléci se;

vuči, Vvucariti se.
Wačina, -y ž. červ; crv.
Wačok, -a m. váček, za

vazadlo; prtljaga.
Wačokaf, -řja m. braš

nář ; torbar.

Wada, -yYž. neduh; bolka.
Waha, -1 ž. váha, závaží,

tiha;vaga,utek; zwahu
rozvážně, jemně, mírně;
mirno, umireno.

Waka, -i ž. (wačka) červ,
ťasemnice; cCrv.

Wat, -a m. (walčk) otep,
otýpka; savez, svežanj.

Walčina, -y ž. chvoj;
šiblje. lek; valjak.

Walka, -i ž. válec, vá
Wapno, -a s. vápno;

vapno.
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Warenina, -y ž. zelenina;
sočČivje.

Wariawa, -y ž. vařečka;
kuhaonica.

Warnowaé VÍ. varovati;
opomenuti; SO Wwarno
waé chrániti se, stříci
se; Čuvati se.

Wafwo, -a s. várka; va
reno.

Wašničkaty, -a, -e€ roz
mařilý; mekan.

Wašnje,-ja s.—wašnosé,
-e Žž..po:cha, návyk,
způsob, nalada, rozmar,
zvyk, mrav, obyčej; obi
čaj,karakter; to je pola
naš wašnje to jest u
nás zvykem; na to
wašnje na tento způ
sob; na taj način.

Wažny, -a,-e důležitý,
vážný; važan.

Wbohi, -a, -e ubohý;
sirotan.

Wéipnosé, -e ž. zvěda
vost, bystrost; radozna
lost; -ny, -a, -e€ zvě
davý, bystrý ; radoznao.

Wěcownik, -a m. (wěc
nik) podstatné jméno;
samostaonik.

Wěcywustojny, -a,-e od
borný; stručnjački.

Wěč I. (-ju, -eš) chume
lti; snežiti.

Wědomje, -a s.
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uvědo

mění, uvědomělost; sa
vest.

Wědomostny, -a, -e vě
decký; naučenjački.

Wějenca, -y Ž. vánice;
ch.:melice ; snežna bura.

Wěko, -a s. poklop, víko,
uklice; priklopec. ©

ěrno adv. pravda: je
wérno? je to pravda?
dalijeistina? to wérno
njeje to není pravda;
to nije istina.

Wěrnosé, -e ž. pravda,
skutečnost; istina; -ny,
-a, -e pravdivý, sku
tečný ; istiniti.

Wěrowanje,-a s.oddavky
pl. ž.; venčanje ;. -Ski,
-A, -e oddací, snubní;
venčaníi; wéěrowaé V.
(-uju, -eš) oddati se:
venčati se.

Wěso, -zo se rozumí, se
ví, ovšem, jistě ; doista.

Wěstosé, -e ž. svědomi
tost, jistota, pravdivost:
savesnost, sigurnost.

Wěstota, -y ž. jistota;
sigurnost; wěsty,-a,-e
jistý, bezpečný; siguran;
wěsée adv.jistě, zajistě,
určitě; sigurno.

Wětrak, -a m.
plach; vetrenjak.

Wětrojty, -á, -e větrný;
vetran.

větro



Wič, -e ž. — widnosé,
-e Ž. pakostnice, dna;
krtobolja; -ny, -a, -e
dnou zlomený; krto
boljan.

Widžomny,-a,-e patrný,
viditelný; vidni.

Widty, -ow ž. pl. po
dávky ; vile.

Wichor, -a m. bouřka,
bouře; bura.

Wijawa, -y Žž.svlačec;
vitao.

Wiki, -ow pomn. trh
(torhošco); tržište; na
wiki na trh;
(vašar); na wikach na
trhu; na treu.

Wikowaé VI. obchodo
vati, měniti; trgovati;
-wanje, -ja s. obchod;
trgovina.

Wikowaf,-ria m.obchod
ník; trgovac.

Wincaf, -rja m. vinař;
Vinar. [cviliti.

Winčeé III. výti, kňučeti;
Winowc, -a m. říjen;

listopad.
Witka, -y ž. proutek;

rutič.
iwa,-y ž. vrtoch, křeč;
muhe, mušice, grč.

Wiwla, -e ž. chundel;
kudra.

Wijacory, -a, -e mnoho
násobný; mnogobrojan.

na trg

Wjacy více; više.
Wjazawa, -y ž. spona,

spojka; veza.
Wječef, -rje ž. večeře ;

večera; za Wwiječerju
u večeře.

Wiječor, -a m. večer; ve
čer; -ny,-a,-e večerní,
západní; zapadni; Wje
čorna nowina večerník.

Wječba,-y ž.—wječenje,
-Ja s. pomsta; osveta ;
-ef, -rja m. mstitel;
osvetnik.

Wječiť (so) IV., -eé V.,
-owaéč VI. mstíti (se);
osvetiti (se).

Wijeény, -a, -e — wie
čiwy, -a, -e mstivý;
osvetan.

Wijedro, -a s. počasí; vre
me; njewjedro nepo
hoda, plískanice; nepo
goda.

Wiedrowy, -a, -e oškli
vý, šeredný ; ružan. ©

Wijedženje, -a s. řízení;

osa vanje:Jjechla, -e ž. vějíř, peří;
lepeza, perje.

Wijelb,-a m.klenba ; svod.
Wjelbowáé II. klenouti ;

svoditi.
Wjele hodně, mnoho;

mnogo; Wwijele ludži
hodně lidí; přewjele
příliš; previše,
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Wjeloraki, Wwjelory,-a,
-e násobný; mnogo
struki.

Wijeloryba, =yž. velryba;
kit; hlowata wjelo
ryba vorvaň; vrsta kila.

Wjera, -y Žž.čarodějka,
kouzelnice; čarobnica,
veštica.

Wijerabc, Wwjerabaz, -a
m., Wjerabina, -y ž.
jeřabina; jarebika.
jerčičIV., -eé III.vrtati,
otáčeti; vrtati, okretati.

Wjerčina,-y ž.vír; vrtlog;
mófska wjerčina vodní
smršť; morska vitlica.

Wjefch, -a m. vrch,
vrchol, strop, kníže,
pán; vrh, vršak, knez,

ospodin.
Wjerchanňca, -v ž. zápa“;

borba.
Wjefchowstwo, -a s.

svrchovanost; Ssuvere
nita.

Wjerjab, -a m. jeřáb;
ždrab.

Wjerš od Wwjerch nej
vyšší;posud v pozdravu:
wjerš pomazy!l nej
vyšší (Bůh) pomáhej!
Bog pomozi!

Wjefšk, -a m. hrot, špice ;
šiljak.

Wjeršny, -a, -e vrchní,
nejvyšší; najviší;vrhovní.
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Wijertliwy,-a,-e obratný;
okretan.

Wijeselič (so) IV. těšiti
se, plesati; tešiti (se),
veseliti (se); fo mnje
weseli to. mne těší.

Wijeska,-i ž. vesnice; selo;
ródna wjeska rodiště;
rodno mesto.

Wieslak, -a m. veslař;
veslar.

Wfaka, -i ž., wlečak,-a
m. plaz; životinja, koja
se puzí.

Wfodyka, -1 ni. pohlavár,
náčelník; načalnik.

Wioha, -i ž. vláha, vlh
kost; vlaga.

Wlosatica, -vyž.vlasatice;
kometa, repatica.

Wfoseňca, -y ž. paruka,
žíně ; vlasulja.

Wlóžny, -a,-e vlhký; vla
žan.

Wlac, wlaku, wlečeš [,
wlaknyé II. nastrojiti,
naličiti (oka, past); upričití,okititi,| prirediti.

Wlec (wléc), wleku, wle
češ I., wléknyéII. vléci,
táhnouti; vučí, pote
zati; so wlěknyé vléci
se;složeně:nawlec, na
woblec, woblec oblék
nouti;. obuči, svuči;
žito so wleče obilí vy
ráží; žito izbija.



Wlečwo,-a s.léčka,sklon, Wobdžělié IV. účastniti
osidlo ; stupica.

Wo předl. za české 0; wo
hlowu dže = jde o hla
vu; radi se o glaví; So
wo dobru wěc próco
waé namáhati se (usi
lovati)o dobrou věc;na
stojati oko dobre stvari.

Wob předt.ob; Wob džen
ob den;svaki drugi dan.

Wobalka, -i ž., Woba
lenje, -a s. obal; za
motak.

Wobarať V., wobróé I.
brániti, obhajovati, há
jiti (někomu, někoho
před něčím); zabranji
vati, braniti; - 80 zdrá
hati se, brániti se, střící
se; žacati se, Čuvati se.

Wobaranje, -a s. obha
joba; obrana.
obarbjenje, -a s.nátěr;
bojadisanije.

Wobčehnjenje, -a s. po
vlak ; povlaka.

Wobčežnosé, -e ž. ob
tížnost, obtíž, těhoten
ství; poteškoča, trud
noca.

Wobdaé (-am, -aš) I. ob
klíčiti; obkoliti.

"Wobdarieny, -a, -e ob
dařený,nadaný; darovit.

Wobdžětlač V. přepraco
vati; preraditi.

se, zůčastniti se; sudje
lovati;-enje,-a s účast;
sudelovanje.

Wobdžiw, -a m. podiv;
začudenje ; -ač (so) V.

odiviti se; začuditi se.
obené IL.(-ňdu, -džeš)
obejíti; obilaziti.

Wobhajeňka, -i ž. vy
zvídání,obhlídka; smo
tra.

Wobhladaé V.(sebi) pro
hlédnouti (si); pregle
dati; wobhlad, -a m.prohlídka.| obhlídka;
pregledovanje ; -ny, -a,
-e — -niwy, -a, -e 0
bezřelý, chytrý, opatr
ný; oprezan.

Wobhonié IV. honiti ko
lem, přezvěděti něco;
- SOvyzvěděti; doznati.

Wobhrodžič IV.uhraditi;
pokriti; -enja, -ow s.
plur. hradisko, opevně
ní; utvrdenje.

Wobjeé I, wobjimaé V.
obejmouti; zagrliti.

Wobjem, -a m. objem;
Oopseg.

Wobkedžbowaé VI. še
třiti; štediti.

Wobknježič IV. ovlád
nouti; savladati.

Wobkručič IV., -ceč V.,
-cowaé VI. potvrditi,
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ustáliti, potvrzovati; po
tvrditi.

Wobkhad, -a m. obco
vání, obcházka; opčenje;
-džeé V. obcovati; op
štiti.

Wobkhowanosé, -e ž.
zachovalost; dobro vla
danje; -a€ V. zacho
vati, uschovati; saču
vati.

Wobtóženje, -a s. opě
radlo; naslonjač.

Wobtuk, -a m. oblouk;
luk, obluk.

Woblek, -a m.
oděv ;'odelo.

Woblětowaé VI obleto
vati; obletati.

Wobli (jeja) nesklonné:
vařená vejce; kuvana

Wobiičenje, -A S. výpo
čet; proračun.

Wobii o, -a s. obličej,
tvář ; líce, obraz ;- sČa
howaé šklebiti Se ; re
žati, kesati zube.

Wobmjetk, -a m.omitka;
maz.

Wobmjezowaéc VLohra
ničiti, omeziti; ograni
Čítí.

Wobnošk, -a m. obnos;
suma, iznos. [delič.

Wobnoška, -1 ž. částka ;
Wobora, -y ž. ohrada,
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roucho,

obrana, záchrana; ogra
da, obrana; krajna 
zemská obrana.

Wobornik, -a m. domobranec:© domobranac.Wobostronity,| Wobo
stronski, -a, -e obou
stranný, obapolný; uza

wman, s obiju strana.obozyé I. omrzeti; do
saditi.

Wobožnosé, -e ž. mrzu
tost, zloba, nevrlost, mr
zout, rozlad ; neugod
nost, zloba; -žny, -A,-e
nedůtklivý,mrzutý; mr
zovoljan.

Wobpué, -a m. oklika, za

Wa: stranputica.brad a,-yY ž. nadělení;
dar, poklon.

Wobradžié IV., -eé VI,
-owaé VI. obdařiti, na
děliti; pokloniti,

WobrěčecIII. přemluviti,
namluviti; nagovoriti.

Wobročié IV.. -eč V. za
točiti, otočiti; okrenuti.

Wobródnik, -a m. ob
hájce; zagovornik, bra
niteli.

Wobróna, -y ž.obhajoba,
ohrada ; zagovor.

Wobrot, -a m. obrat;
okret.

Wobrotnosé, -e ž. obrat
nost, zručnost; okret



nost, spretnost; -ik, -a
m. obratník; obratnica;
:tny, -a, -e obratný,
zručný; okretan.

Wobručka, -i ž.náramek;
rivna, narukvica.

obsedžef, -rja m. ma
jitel, držitel; posednik,

Wobskóržba, -y ž. ob
žaloba; optužba; -žič
IV. obviniti, obžalovati;
optužiti.

Wobstluženije, -a s. ob
sluha; posluga; -owaf
ka, -i ž. posluhovačka;
služavka.

Wobstejnosé, -e ž. okol
nost, stav, vlastnost;
okolnost,osobitost,svoj
stvo.

Wobstupič IV. obklíčiti;
obkoliti.

Wobškodženy,-a,-e vad
ný; pogrešan.

Wobšuda, -y ž. podvod,
klam; prevara; -nik,
-a m. podvodník; va
ralica.

Wobšudžié IV. oklamati,
ošiditi; prevariti.

Wobtykaéč V. podplatiti;
potplatiti; -aňstwo, -a
s. úplatek; potplata.

Wobtwjerdženje, -a s.opevnění,| potvrzení;
otvrdenje.

obuče, -a s. obuv; 0

buce; -uč I (-ju, -eš)
obouti; obuči.

Wěbwěsélé IV. ubezpe
čČiti; osigurati.

Wobwěsnyé II. oběsit;
obesiti. 

Wobwěšk, -a m. závoj,
rouška; koprena.

Wobwiť (-ju, -eš) obví
nouti; oviti.

Wobydlenje, -ja s. byt,
obydlí; stan; -eé III.
obývati; stanovati.

Wobzajězd, -a m. zajížd
ka; stranputica.

Wobzamknyé II. uzamk
nouti, rozhodnouti, u
zavřiíti; odlučiti.

Wocučié IV. probuditi se,
procitnouti; probuditi se.

Wočerstwiéč IV. osvěžiti,
občerstviti; osvežiti.

Wodcehnjenje, -a s. vý
chova; odgoj.

Wocichnyé IÍ.utichnouti;
ušutiti.

WodačcV.,-awa Vl.pro
mijeti, prominouti, od
pouštěti ; oprostiti.

Wódnica, -y Žž.rusalka ;
vodna vila.

Wodnio adv.
daniu.

Wodoston, -a m. hroch;
vodenji konj.

Wodžan, -a in. vodník ;
vodenjak.

ve dne;
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Wodžany,-a,-e vodnatý,
bez obsahu, prázdný;
voden, prazan.

Wodžěw, -a m. oděv,
roucho; odelo.

Wohidmo, -a s. šereda;
grdoba. o

Wohidnié IV., wohidžič
IV. šerediti, oškliviti,
hyzditi, znešvařovati;
obružiti, nakaziti; -ny,
-a, -e ošklivý, prožluk- |
lý, šeredný ; ružan, ga
dan ; -0SČ, -e Ž. šered
nost, ošklivost, ohyzd
nost; gnusnost.

Wohtfojca,-y ž. ohlávka;
naglavak.

Wohrěwaé V. ohřáti, 0
tepliti; grijati; -6WK,-a
m.obklad; zavoj,zamot.

Wochlowaé VÍ. (koho)
hubovati (někoho), dáti
někomu výtopek; ružiti,

sovati.
Wojef,-rja m.wojownik,

-A m. vojín, voják; voj
nik; -fka, -1 ž. vojačka.

Woka,-i ž. víka; grahora.
Wokolina, -y ž. okolí;

okolica. ([okružnica.
Wokolnik, -a m. oběžník;
Wokomik,-a m.okamžik;

časak, trenuk.
Wokoš, -a m., -košenje,

-ja s. polibek, políbení;
celov, poljubac; -lé IV.
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líbati, políbati, zulibati;
oliubiti.

okřewié IV. okřáti, ob
čerstviti, osvěžiti se, zo
taviti se; osvežiti se.

Wotoj, -a ž.olovo; olovo;
-nik,-a m.tužka; olovka.

Wola, -e ž. vůle; volja;
po woli byč vyhověti;
ugoditi.

Wolnik, -a in. rozpusti
lec, nezbeda, nezdara;
mangub.

Woloženje, -a s. ulehčení,
úleva; olakšanje; -ži
IV. ulehčiti, usnadniti,
uleviti; olakšati.

Wólžiwa — Wwožahliwa,
*y ž. kopřiva, žahavka;
kopriva.

Womara,.-y ž. mdloba,polospánek;| nesvest,
polusan; do womoryý
padnyč omdleti; one
Svestiti se.

Won ven; van; Wonka
venku; [vani.

Wón, wona, Wwono on,
ona, o1n0.

Wón, -nje ž. vůně; miris.
Wonaki, wonajki, -a, -e

takový onaký, t.j. jiný;
wonacy ludžo takoví(mimořádní,© podivní)
lidé ; takav svet; kusk
wonajší trochu lepší;
malo bolji.



Wonječeséič IV. zne
uctíti, znesvětiti; one
častiti.

Wono, ve smyslu věc;
džiwne wono! podiv
ná věc to je; čudnovato;
užívá se toho, když si
člověk nemůže vzpo
menouti na případný
výraz: tajke wono by
se mi tež lubilo takový
stav by se mně také
líbil; to bi se mi tako
der sviďalo.

Wopaki adv. naruby; sve
zbrkano.

Wopar, -a m. úpal, úžeh;
žega.

Wopičkowanje, Wopiče
nje,-ja s.úštipky,úškleb
ky; poruga.

Wopilstwo,-a s. opilství;
ijanstvo.

opismo, -a s. písemný
průkaz, legitimace, vy
svědčení, stvrzenka,pří
klad; primer, potvrda,
iskaznica.

Wopječica, -y ž. zpětná
vlna; povratní talas.

Woplusk, -a m. úhona,
skvrna, obluda, ohava,
vyvrhel; kvar, izrod;
-ač V. postříkati; po
štrcati.

Wopodstatnié IV. odů
vodniti; obrazložiti.

10

Wopokaz, -a m. důkaz ;
dokaz; -aé V. dokázati.

Wopokazaé V.prokázat,
učiniti; dokazati, dosve
dočiti.

WopomničIV.,-minaé V.
1. upomenouti, připomenouti;© opomenutí,
setiti; 2. uvážiti, roz
mysliti si, rozjímati; raz
mišljati, mozgati.

Wopon, -a m. znak,erb;rb.
oponc, -a m. spona.

Wopor, -a, -pra m. oběť;
žrtva.

Woporniwy, -a, -e obě
tavý ; požrtvovalan.

Woprašeť so V,-šowaé
so VÍ. tázati se, dota
zovati se; pitati, raspi
tivati se.

Woprawjenje, -a s. svaté
přijímání; pričest.

Wopřiječ I, -přimnyčČII.
obsáhnouti; obasizatí.

Woprowaé V. obětovati;
žrtvovati.

Woptaé IV. chutnati, o
chutnávati; ici u tek,
kušati.

Wopuš,-a m. ohon, ocas,
cop, vrkoč, chvost; rep,
kita, uvojak.

Wopyt, -a m. návštěva;
poset ; -aé V. navštíviti;
posetiti.
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Worcl, -a m. tvrdá hmo
ta, železo, ocel; gvožde,
čelik ; -OWy, -a, -e oce
lový 3;čeličan.

Worcizna, -y ž. řad; red.
Woršta, -y ž. — Worf

stowc,-a m. stoh, vrst
tva; plast,stog, vrsta.

Wosebie adv. zvláště, ze
jména, znamenitě, vý
borně; osobito.

Wóska,-i ž.osa; osovina.
Wosion, -a m. tříska;

treska.
Woslowina, -y ž. oslí

maso ; magareče meso.
Woslepnosé, -e ž. osl

nivost; oslepljivost; Wo
slepié IV. oslniti; o
slepiti.

Wosoba, -i ž. osoba; ne
správně se užívá něm.
aršona.

osobinski osobní; ličan.
Wosobity, -a, -e = Wo

sobny, -a, -e osobitý,
zvláštní, znamenitý; 0
sobit ; -osé, -e ž. zvlášt
nost.

Wospieťt opět, znova; po
novno ; -£ny, -a, -€ opě
tovný;ponovni;-owaé
VÍopakovati; ponoviti.

Wosrjedž upros řed; u
sredini. [dljikavac.

Wóst,-a m. bodlák ; boWostajiéIV| zůstaviti,
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nechati, ostaviti, pustiti;
wostaj! nech toho!
ostavi to!

Wostróžbnié IV.,-nyč II.vystřízlivěti,© rozčaro
vati; rastreznuti.

Wostudiosé, -e ž. nuda ;
dosada.

Wostup, -a m. záchod;
nuždnik.

-Wosud, -a m. osud, úděl ;
sudbina.

Wosušk, -a m. vánočka ;
božiční kolač.

Woswěčenc, -a m. osví
cenec, uvědomělý člo
věk; prosvetan čovek.

Wosypica, -y ž. osypky;
Ospice.

Woš, wše ž. veš; vaš.
Wošacowanie, -a s. od

had; ocena.
Woškrot, -a m. náledí;

oledica.

ot před z 2.pad. od;woť zady od zadu;
straga ; Wot něhdže od
někud; od nekle; Wot
nihdže odnikud; od

© nikuda.
WotbróniČ IV.odzbrojiti;

razoružati.
Wótc, -a m. otec; otac;

-ny, -a, -e otcovský;
očinski; -ny kraj otčina,
domovina.

Wótčina, -y ž. vlast; do



movina ; -1nC,-a m. vla
stenec; rodoljub.

Wotčinič IV. (wotewrié)
otevříti,odmykati; otvo
riti.

Wotčinski, -a, -e vlaste
necký ; domoljuban.

Wotdžěl, -a m.odstavec;
odsek, članak.

Woteběraé V.ubýti, ubý
vati; nestajati; -Čel, -a
m. zákazník; kupac;
-anje, -a s. úbytek; ne
statak; přestač wote
běrač zrušiti předplat
né; ukinuti pretplatu.

Wotedaé V. odevzdati;
doručiti.

Wotemrěče, -a s. úmrtí;
smrt.

Wotené I. (-eňdu, -džeš)
odebrati se; odlaziti.

Wotežka, -i ž. oprátka;
Vrv.

Wothlós, -a m. ozvěna,
ohlas; jeka.

Wotkééčwanje, -a s. od
kvé.ání; ocvetanje, —

Wotkryc L (-eju, -eš)
objeviti, rozhaliti;otkriii.

Wottožié IV. odročití;
odložiti.

Wotležany, -a, -e od
Jehlý; daleki.

Wotmach, -a m. mach,
smyk; udar, udarac; Z
(cylym) Woftmachom
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se vší silou, chutě; sa
svom snagom.

Wotmolwa, -y ž. odpo
věď; odgovor; -wič IV.
odpověděti; -wijeé I.
odpovídati; odgovarati.

Wotmysi, -a m. účel; cili.
Wotmyslenje,-a.s. úmysl;

namera; Z Wotmysle
njom schválně ,úmyslně;
naumice.

Wotnajeé I.(-najmu,-eš)
najmouti, pronajmouti;
naimiti.

Wotnoha, -i ž. odnož,
odbočka; podružnica.

Wotpočink, -a m. odpo
činek, klid, výslužba,
hřbitov; počinak, mir,
groblje.

Wotpohlad, -a m. zá
měr, úmysl; namisao;
-ny, -a, -€ úmyslný;
namera.

Wotpokazaé V. zamítati,zamítnouti,| odmrštiti,
odrmítati;zabaciti;-anje,
-A s. zamítnutí, odmiít
nutí.

Wotpróé I. (-ju, -eš) od
árati; rasporiti.

otpuščié IV. promi
nouti; oprostiti.

Wotrčězk, -a m. útržek,
úsek; komadič, predeo.

Wótřič IV. ostřiti, za
ostřiti; oštriti.
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Wotriad, -a m. oddíl,
odbor, obor; odio, stru
ka; -ny odborný; stru
čan.

Wotročk, -a m. rob, če
ledín, pacholek; sluga.

Wotrodženc, -a m. od
rodilec; poturica, od
metnik.

Wotroha, -i ž. ostruha;
mamza.

Wotromyslny, -a, -e dů
vtipný; pametan.

Wotruhaé V. oholiti;
obrijati.

Wotrunanie, -a s. od
škodné, odveta; ošteta;
-aé V. odměniti; na
graditi.

Wotry, -a, -e ostrý, břit
ký, řízný, pronikavý;
oštar; wótře hlasitě,
nahlas; glasno; Wótřišo
hlasitěji.

Wotsal odtud; odakle;
wotsalhič, wotfsalča
hnyč odtud jíti, táh
nouti; otici; -16 so IV
vzdáliti se, rozloučiti se ;
udaliti se; rastati se.

Wotsčěpié IV. odvětviti,
rozvětviti; razgranati.

Wotstorčič IV., -owa
VL odložiti, odkládati,
odročiti.

Wotwjera, -V ž. otvor.
Wotwlakowaé (so) VI.
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couvati, odtahovati se
od něčeho ; izmotavati
se.

Wotwobročié IV. odbo
čití; svrnuti.

Wotfznamio,-a s.odznak;
znak.

Wowčef, -rja m. pastýř,
ovčák; -ska hwězdavečernice;| večČernica;
-nja,-e ž. ovčinec; ov
činjak.

Wowka, -i ž. babička;
baka, bakica.

Wozabié IV. oznobiti;
ozepsti; -bizna, -Y ž.

-bjenca, -Y ž. ozno
benina; ozeblina.

Wozbožič IV. oblažiti;
osrečiti.

Woziewic IV. prohlásiti;
ohlásiti, hlásiti, ozná
miti, -ovati; objaviti;
wozjewié příčiny odů
vodniti; obrazložiti; WO
zjewjenje, -a s. pro
hlášení, ohláška, projev;
oglas.

Woznarnjenič IV. značiti,
označiti; oglasiti, obo
znam'ťi.

Wozrodžié IV. obroditi,
obnoviti.

Wozwuk, wozynk, -a m.
ozvuk, ozvěna; odziv,
jeka.
ozybaé V.zábsti; zepsti.



Wožni ve žnich; vreme
za žetve; Wožniowski,
-a, -e€ do žní připada
jící, na př.hermank vý
roční trh; godišnji sa
jam.

Wrěésk, -a m. křik, vý
křik ; klik.

Wrječeno, -a zdrobněle
-nko, -a s. vřeteno;
vreteno.

Wrieskotač V. hřmotiti,
řinčeti; kričati.

Wrobel, -a m. vrabec,
rákosník ; vrabac.

Wróco zpět, do zadu,
nazpátek ; natrag.

Wróčba, -y ž. návrat;
povratak.

Wšedny, -a, -e denní,
vezdejší, všední, oby
čejný: običan.

Wšelaki, -a, -e rozličný,
různý; različit.

Wšelčizny, -0W pomn.
rozmanitosti, drobnosti;
razhčitosti, sitnež.

Wšitkón, -ka, -ko, nebo
wšón, Wwša, WšŠo vše
chen, všechna, všechno;
SAV, SVa, sve.

Wšowy, -a, -e všivý;
ušljiv.

Wubéhowanňstwo, -a s.
soutěž ; utakmica.

Wubitk, -a m. osutina;
promuklost.

Wubjerk, -a m. výběr,
výbor ; izbor, odbor.

Wubrón, -nje ž. výstroj,
výzbroj; naoružanje.

Wučenc, -a m. učenec;
naučnjak. [učitelj.

Wučef, -ria m. učitel;
Wučinjeé V. obnášeti, činitisiznositi.— [učinak.
Wučink, -a m. účinek;
Wučome, -a m..žák ; dak,

učenik ; -mka, -Y ž. žá
kyně; dačica, učenica.

Wučomnik, -a m. učed
ník, učeň ; šegrt.

Wucč L (Wuju, -eš) výti;
viti, zavijati.

Wučah, -a m. výtah, vý
ňatek, odchod; izvadak,
odlazak.

Wudcek, -a m. útěk, útu
lek; beg, poklonište,
sklonište ; -ny |. unik
nouti; pobeči.

Wuda,-y ž. udice; udica.
Wudaé V. vdáti, vydati;

udati; luž. Wu- za Čes.
vy-, jihoslov. -iz.

Wudawanje, -a Ss.údaj,
udání; vešt, izveštaj.

Wudawk, -a m. výdej,
vydání; trošak, izdanje.

Wudmo, -a s. přezdívka,
nadávka; pogrdno ime.

Wudobyé získati; dobiti;
- so vybřednouti z ně
čeho; izbavili se.
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Wudokonjeé (so) V.zdo
ko aliti (se); usavršiti
se).

Wudolina, -y ž. rokle;
jaruga, klanac.

Wudrjeňca, -y ž. prorva;
Wutorudwjerna, -ow pl. ve

řeje; vratnice.
Wudychany, -a, -e u

achtěný ; umoren.
udžerat V. oči vyva
lovati, zevlovati; blejati,
buljiti.

Wuhelc, -a m. milíř, ku
pa dříví k zuhelnění;
uglevnik.

Wuheň, -nja m. komín;
dimjak.

Wuhlado, -a s. vikýř;
badža.

Wuhlady, -ow ž. pl. ná
mlu y; traženje.

Wuhlo, -a s. uhel, uhlí;
ugljen. (hur.

Wuhor, -a m. úhor ; mje
Wuhof,-ja m. úhoř; ugor.
Wuhornyč V. ohrnouti;

zavrnuti.
Wuj, -a m. strýc, ujec;

stric, ujak.
Wujadrié IV. vyjádřiti;

izraziti.
Wujasnié IV. zjasniti, vy

svět:iti; razjasniti.
Wujězd, -a m. výjezd;

odlazak.
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Wuijk, -a m. 1. strýček ;
Stric; 2. morče; za
morče.

Wuknyč II.učiti (se); učiti.
Wukraj, -a m. Cizina;

tudina ; -ny, -a, -€ cí
zozemský; inostranski.

Wukubtaé V. vychovati,
opatřiti, vybaviti (ně
koho něčím); odgojiti,
opskrbiti; -anje, -ja s.
výchova, výbava; od
goj, miraz.

Wulcy velice;veoma, vrlo;
wulki, -a, -e veliký,
urostlý ; veliki.

Wulica, -y ž. lépe než
hasa, -y ž. ulice, třída;
ulica.

Wuliwaé so VÍ. ústiti;
izlevati se.

Wulizany, -a, -e uhla
zený; pri-tojan.

Wulki róžk m. leden;
januar. [velikaš.
ulkotnik,-a m.velmož;

Wulkotny, -a, -e velko
lepý, nádherný ; divan.

Wuludaé V. odlouditi;
odmanniti.

Wuměnienje, -ja s. pod
mínka, výhrada; uslov,
uvet.

Wuměnk, -a m. výměnek;
ugovor.

Wuměra, -yY ž. výměr,
"rozvrh ; opseg.



Wumora,-y ž. úmor,zott-|
falost; očajn st; to je
na Wumoru to je k zou
řání:; to je očajio.

Wumožef,-ria m.vysvo
bodi el; oslobodilac.

Wumožnik,-a m.spasitel,
"osvoboditel, vykupitel;
oslobodilac, odkupitelj.

Wumpijera,-y ž. vyrážka,
napuchlina; osepina.

Wunamakaé V.vynalézti,
objeviti ; iznači, izumiti ;
-anka, -i ž. vynález;
izum,obret ; -akaf,-rja
m. vynálezce ; obretnik.

Wunňé, wuňdu, Wuňdžeš
I, wukhodžic IV.-kha
džeč V. vyjíi, unik
nouti, vychazei: izla
ziti; mi Wukhadža já
to mohu dělat; ja to
mogu činiti.

Wunjemdrié so IV. vy
bouřiti se; nabesniti se.

Wupinaé V. vypnouti;
razapeti.

Wupier, -a m. upír; vu
kodlak, vampir.

Wuptlačenje, -a s. splat
nost, výplata; dospe
lost, isplata.

Wupfód, -oda m. výplod,výrobek;© proizvod;
„džef, -rja m. výrobce;
roizvoditelj.

upokaz, -a m. Wupo

kazmo, -a s. výkaz,
průka?; iskaz, iskaznica;
-ac (so) V.vykázati (se);
-aňc (wuhnaňc), -a m.
psanec; prognanik.

Wupowjedž, -e ž. vý
ověď; iskaz, otkaz.

upožčičc IV. půjčiti; po
zaimiti.

Wuprajič IV. vypověděti,
vyříci, vysloviti; iska
zati, izgovoriti.

Wupřestrěé (so) III.pro
stírati (se), rozprostříti
(se); prostirati (se).

Wupué, -a m. východ,
výmluva ; ishod, 17lika.

Wupyšié IV. ozdobiti;
ukrasit'.

Wura'ča, -y žŽ.— Wura
džowanije, -A S. us: e
sení, porada, zakliučak ;
vječanje; Wuradžié IV.
usnésti se; zaključiti;
-owaé VÍ.. rokovati;
dogovarati se, razpra
vljati.

Wurěč, -e ž. výslovnost,
výmluva (zamotwka);
izgovor; -nosé, -e Ž.
výmluvnost ; rečitost.

Wurjadny, -a, -e mimo
řádný,neobyčejný; van
redan. lišečak.

Wurub, -a m. výsek;
Wurubič IV. oloupiti, vy

drancovati; okrasti.
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Wurwa,--y Žž.vážka; li
bela, vodeni konjič.

Wusad, -a m. vyrážka;
guba.

Wusée, -a s. ústí; ušče.
Wuskatfa, -y ž. úskalí;

stena.
Wuskočnosé, -e ž. hbi

tost, obratnost; okret
nost, gipkost; -ny, -a,
-e hybký, hbitý; okre
tan, gibak.

Wuskok, -a m. úskok;
lukavština.

Wuskutk,-a m.působení,
uskutečnění; delovanje,
ostvarenje.

Wuskutkowaé VL.usku
tečniti; ostvariti. [izraz.

Wusiowo, -a s. výraz;
Wustužnik, -a m. vyslou

žilec ; stari vojník.
Wusmuž,-a m. kaše; kaša.
Wusprawnié IV. ospra

vedlniti; opravdati.
Wustaé, -nu vystáti, una

viti se; podnositi, umo
riti se.

Wustajeňca, -y Žž. vý
stava ; izložba.

Wustaty,-a, -€ unavený,
chabý ; umoran, ma
laksan.

Wustawki, -ow ž. plur.
stanovy; pravila.

Wustojny, -a, -e do
vedný; sposoban.
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Wustrica, -y ž. ústřice;
oštriga.

Wustróžič IV.

yoplaši, uplašiti.ustupič IV. zvednouti;
vystoupiti ; dignuti; WU
stupjenje, -a s. projev;
oglas. [osuda:

Wusud, -a m. rozsudek;
Wuswětlič IV. vysvě liti;

vyleštiti; objasniti, 1z
eladiti.

Wuswojenie, -a s. vy
vlastnění; izvlaščivanje.

Wušikny, -a, -e způso
bilý, schopný, dovedný;
vredan.

Wufk,-a m.semeno,jádro;
jezera.
utly,-a.-e temný; mu
tan; Wutly zwuk temný
zvuk.

Wutora, -y ž.
utorak.

Wutraé, -traju I. vydr
žeti; izdržati,

Wutrainy, -a, -e vytrva
lý, setrvačný; ustrajan;
-nosé, -e ž. vytrvalost;
ustrainost.

Wutřěl, -a m. výstřel;
hitac.

Wutroba, -y ž. vnitřek,
vnitřnost,srdce; nutrina,
srce; Z Wufrobu srdeč
ně; Wuftrobny, -a, -e
srdečný ; srdašan.

děsiti,

úterý ;



Wutrobitosé, -e ž. srdna
tost, zmužilost, odvaha;
hrabrost.

Wutrobnio, -a s. hruď;
rudi.

utupa, -y ž. spousta;.
razorenje ; -16 IV. sbo
řiti, vyhladiti; rušiti, ra
zoriti.

Wuwabié IV. odlouditi;
odmarmiti. [kredit.

Wuwěra, -y Žž. úvěr;
Wuwotany, -a, -e vě

hlasný, proslulý; slavan,
znamenit.

Wuwostaiič IV.
chati; ispustiti.

Wuwzacče,-a s. odchylka,
výjimka ; iznimka.

Wuzběhač V., -zběhnyč
I, zdvíhati,vyzdvihnouti;
dizati.

Wuzdače, -a m. rozmar:

vyne-.

volja, muhe, mušice.

Wuzki, -a, -e úzký; v
luž.-srb. je i před U —
w, tak na př.: WuznaČ
uznati, WUuZOŤuzel atd.

Wuzkosé, -e ž. rozpaky;
zabuna;-fny,-a,-€ roz
pači.ý ; zbunjen.

Wužčina, -y ž. průsmyk;
prolom.

Wužitk, -a m. užitek,
zisk, výhoda, přednost;

dobitáky korist > =AY,-A,-e výhodný, prospěšný.
Wužlobina, -y ž. rokle:

klanac.
Wyšk,-a m.vrchní, svršek

(v kartech) ; důstojník;
vrhovni, časnik.

Wyšnosé, -e ž. vrchnost;
zapovedništvo, vrhovna
oblast.

Wzajomnosé, -e ž. vzá
jemnost; uzajamnost.

Z, zet.
Z, ze je v luž. srbštině

předložka za české 8 |
jizby, ze světnice; ze
zlota ze zlata atd.

Z; na př.: 1. z nanom, Zaběraé V. (so) (z ně
s otcem; ze Žonu se:
ženou; toto Z, ze se:
klade v luž. srb. u 7.
pádu vždy, i když v
češtině není: na př.býti
boháčem= byz bo
hotom ; 2.zejstwy—=z

čim) provozovati, obí
rati se, zabývati se; ba
viti se.

Zabyč, zabudu, zabu
džeš 1, zabywaé V.
zapomenouti, zapomí
nati; zaboraviti, zabora
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vljati; zabyty,-a,-e opo
menutý ; zaboravljen.

Zabyčiwosé, -e ž. zapo
mněclivost; zaboravlji-.
Vo“t.

Zacpié IV., -cpiwaé V.
pohrdati, opovrhovali;
prezirati; -1y, -a, -e
pohrdlivý; prezirljiv.

Zacpiwawy, -8, -© po
hrdavý ; prezirljiv.

Začinjeny,-a,-e zamaště
ný; umašten.

Začínk, -a m. omastek;
mast.

Začinjeé II. mastiti.
Začuče, -a s. pocit, vzru

šen'; osečaj. [zati.
Začahnyé II. svírati; ste
Začeklina, -y ž. otok.
Zacišé, -a m. dojem ; do

jam; utisak.
Začmice, -a m. zatmění;

pomrčina.
Zadušiíca, -y Žž.záškrt;

gronica.
Zadwělowaé V. zoufati

si; očajati ; -af,-rja m.
zoufalec; očajan.

Zady, ze zady, Wof za
dy, do zady ze zadu,
do zadu; otraca.

Zadžerak, -a m. rváč;
kavkadžija, svarljivac.

Zadžržeč III zadržeti,
rušiti, pozdržeti; zadr
žati.
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Zadžeržka, -i ž. pobyt,
zdržení;prebivaje, bo
ravak; -ny, -a, -e zá
ložní; u p'iČuví; -nik,
-a m záložník.

Zadžeržliwosé,-e ž.stříd
most; umerenost.

ZadžěwaéČ V. překážeti,
vaditi; smetati, prečiti.

Zadžěwk,-a m.překážka,
nesnáz; smetnja, Za
preka.

Zahi,-a,-e časný,ranný,
brzký ; ran; zahe brzy;
skoro, do skora.

Zahladáačt so V. zamilo
vati se; zaljubiti se.

Zahorič (so) IV. zanítiti,
za áliti nadchnout (se);
zanositi, zaneti se.

Zahorjenje, -a s. nadšení,vznět;| oduševljenje;
-ny, -8, -e nadšený;
oduševljen.

Zahroda, -y ž. zahrada;
vrt; měsčanske za
hrody městské sady;
vrt, perivoj.

Zahuba,-y ž. záhuba, zni
čení; uništenje.

Zachod, -a m. pomíje
jicnost;prolaznost;-ny,
-A, -€ pomíjející; pro
lazan. Ivrisnuti.

Zajuskaé V. zavýskati;
Zajutříšim pozítří; pre

kosutra.



Zakaz, zakazanje -a s.
zakaz, zapověď; za
brana.

Zakčéěw, -a m. rozkvět:
rocvat, cvat; -ČéWwaé
. pučeti; nicati.

Zakit, -a m. ochrana;
obrana, zaštita ; -a6 V.
chrániti, čuvati, štititi;
-af, -rja m., -ka, -i ž.
ochránce, ochránkyně;
zaštitnik.

Zaktad, -a m. vklad; u
ložnica.

Zakladnik,-a m. strůjce,
zakladatel; osnivač.

Zaklapnica, -y ž. škeble,
mlž, lastura; školjka. ©

ZakomdžičIV.zameškati,
odkládati; z :kasni.i, od
gaďati; - SOzpozditi se;
zadocniti, zakasniti.

Zakhod, -u n. -a m. zá
pad; zapad; zacházka;
zalaz.

Zatožba, -y Žž.založení,
základ ; termelj, uteme
ljenje.

Zatožk, -a m. základ, na
dace, ústav ; temelj, za
vod; založit IV. za
kládati; utemeliiti.

Zalutowanka,-iž. úspora;
prišteda. láčel

Zaměr, -a m. cíl, meta,
Zaměséié IV. umístiti;

namestiti.

Zamkafski, -a,-e zámeč
nický: bravar“ski.

Zamóc I. (móžu, -žeš)
dovésti, býti s to; ja
sam kadar.

Zamolwa, -Vy ž. omlu
va, obhajoba; izgovor,
obrana (kod suda).

Zamotwič IV., -wjeé VI.
(so) omluviti, obhajo
vati (se) ; izgovarati Se,
opravdati, braniti (se).

Zamolwitosé, -e ž. odpovědnost;| odgovor
nost; -1y, -a, -e od
povědný; odgovoran.

Zamožistwo, -a s. bla
hobyt: blagostanje.

Zamoženje, -ja s. maje
tek, jmění; imetak.

Zamožity, -a, -e zámožný;imučan.© [nestati.
Zané-údul.zajíti; zalaziti,
Zandželié IV. zavříti, za

mhouřiti (Woči); zatvo
riti, sklopiti.

Zandženosé, -e ž. minu
lost; prošlosti.

Zank (zamk), -a m. zá
mek; brava; -a6 V,
uzamknyčII. zamykati,zamknouti;| zaključati,
zabraviti.

Zapad, -a 8-u m. za
padnutí, napadení, zá
pad; zaglavlenje, na
vala, zapad.
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Zapalef, -ria m. palič;
palikuča.

Zapalié IV. rozžehovati;
upaliti.

Zapisk, -a m. seznam;
popis.

Zapjasé, -e ž. zápěstí;
ruční zglobovi.

Zapjera,-y ž. dláto ; dleto.
Zapjeraé so V. snažiti se,

namáhati se; truditi se.
Zaptfata,-y ž. 1.zaplacení,

výplata, mzda, příspé
vek; naplata, plača; 2.
záplata; krpa ; zaplačič
II. zaplatiti; zaplataé
V. záplatovati; krpiti.

Započatk, spočatk, -a
m. začátek, počátek;
početak;ze započatka
s počátku ; -inaé V. po
čínati ; začinjati.

Zapoloženy, -a, -e vlo
žený, umístěný; umet
nuti; -ié IV. založiti,
ukládati; zadeti, ulagati.

Zaponc, -a m. spona;
okov; spona, okovi (pl.)

Zapowjedžié IV. (něko
mu) odepříti; odupreti.

Zapřah, -a m. jařmo;
jaram ; -nyČ II. zapřáh
nouti; upregnuti.

Zapréwacy, -a, -e zá
porný ; nečan, protivan.

Zapřiječe, -a s. pojetí;
shvačanje,
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Zapřimaé V., -nyé II.chá
pati, držeti, uchopiti;
držati; hvacati.

Zapuséenje,-a s.spousta;
uništenje ; -ié IV. spu
stošiti; uništiti, srušiti.

Zariadowanski, -a, -e
správní; upravni; -ni
StWo, -a s. správa;
upravništvo ;-owaČVl.
zařaditi, zaříditi; udesiti,
urediti.

Zaradžič IV. zprostřed
kovati, obstarati něco ;
posredovati.Zaruna,-yž.— -nanje,
-a s. náhrada; nagrada,
odšteta; -16V. nahraditi,
odčinit! ; nagraditi.

Zaržeé III. zachvěti se;
stresti se, zadrhtati.

Zasadžity, -a, -e pevný,
hřmotný ; jak.

Zasakly, -a, -e zlomysl
ný,urputný, vzdorovitý;
zlonameran.

Zaskak, -a m. běh; beg.
Zaslužba, -y ž. zásluha,

výdělek ; zasluga, za
rada.

Zasowidženje, -a s. shle
dání ; videnje; na za
sowidženje na shleda
nou: do videnja.

Zaspanc, -a m., -nka, -i
Ž. ospalec, ospalkyně ;
pospanac ; -ny, -a, -€,



zasparny ospalý; po
span. [uvek.

Zaspochi adv. ustavičně;
Zastaňčko, -a s. zasta

veníčko ; pjelo.
Zastarowanie, -a s. zá

sobování, péče; briga,
opskrba;-aé V. opatřiti;
opskrbiti.

Zastarski, -a, -e staro
dávný, s'arověký; sta
rinski.

Zastarstwo, -a s. staro
věk; starina.

Zastawnišče, -a s. sta
nice, zastávka; stanica.

Zastojnik,-a m.úředník;
činovník ; -ústwo, -a s.
úřad ; ured.

Zastup,-a m. vstup; ulaz;
-ny,-a,-e vstupní;-ny
list vstupenka; ulaznica.

Zastupnik,-a m.zástupce,
náhradník; zastupník,
zamenik.

Zasydlič IV. (so) usaditi
(se); zaposesti.

Zaškerak, zaškréwak,-a
m. pánev, kelímek ; ti
ganj, zdelica.

Zašmiataé so V. zmásti
se ; prevarati se; -any,
-a,-e spletený; zmešan.

Zaštapié IV. zabodnoutti;
zabosti.

Zatamany = zasudženy,
-A,-e zatracený; osuden.

Zatrach, -a m., mi je
zatrach bojím se.

Zatrašeny, -a, -e€rozpa
čitý; smeten, zbunjen.

Zatykanje, -a s. zácpa;
zatvor.

Zawalka, -i ž.obal; omot.
Zawčcerawši, -a, -© vče

rejší; jučerašnii.
Zawdaé V.,-awaé V.po

dati, podávati; - sebi
rucy podatíi si ruce;
rukovati se.

Zawěra, -y ž. chlopeň ;
zaklopac.

Zawěrno adv. v pravdě,

dozajista; sigurno, istinski.
Zawěsče adv. určitě, do

zajista; sigurno..
Zawěsčeny, -a, -€ po

jiště rý: osiguran.
Zawěscíč IV. pojistiti, za

bezpečiti; osigurati.
Zawěška, -1 ž. rouška;

marama, ogrtač.
Zawjednik, -a m. svůdce;

-ica, -y ž. svůdkyně;
svodilja; -džerski, -a,
-© svůdný; zavodljiv.

Zawjert — zawrót, -a
m. závrať; vrtoglavica;
-Čanosé, -e Žž.převrá
cenost; zbrkanost.

Zawješk, -a m. závěs,
záclona, opona; zavesa.

Zawod, -oda, -odu m.
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uvedení, úvod; uvod;
-ny, -a, -e úvodní;
-na réč proslov; pred
gOVOr.

Zawostaé V.zůstati;ostati.
Zawostajié IV.ponechati,

opustiti; napustiti, osta
viti.

Zawutlič IV.hladem umří
ti;od gladi umreti;-leny,
-a, -e dychtivý ; žedan,
prohtevan; -O0SÉ,-e ž.
lakotnost; pohlepnost.

Zazymnié (so) IV. na
ch'aditi se; nazebsti.

Zažny,-a,-e časný,ranný;
ran.

Zběhaéť V. (so) 1. sběh
nouti (se); skupiti (se);
2. zdvíhati (se); dizati;
3. zvelebiti; veličati, do
terati.

Zběhadlo, -a s. hever;
teglica, natega. —

Zběf, -rje ž. sběř,sebran
ka; poganja, izmet.

Zběžk, -a m. odboj, vy
bouření, rozruch, shon;
buna.

Zbože, zbožo, =as. štěstí,
zdar, blaho ; sreca, bla
gotvorje; wjele zboža
mnoho štěstí: puno sre
če; zbožo přeé blaho
přáti Čestitati.

Zbóžnosé, -e ž.šťastnost
štěstí ; sreca.
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Zbožowny,-a,-e šťastný;
sretan.

Zbytk, -a m. ostatek;
ostatak; -tny,-a,-e zby
tečný ; suvišan.

Zcyla docela, úplně; po
svemo.

Zdace, -a s. úsudek, mí
nění; mnenje; po mo
jim zdaču podle mého
soudu; po mojem mi
šlenju, mnenju.

Zdaleny, -a, -e odlehlý;
udaljen.

Zdobny, -a, -e úhledný;
lep. ,

Zdobom najednou, záro
veň, současně; skupa,
u isti mah.

Zdónk, -a m. stonek,
kmen, trup, peň; pleme,
rod, deblo, stablo.

Zdrasčié IV. obléci, oša
titi; obuči.

Zdrěť (so) I. (drěju, -eš)
na mizinu přijiti; pro

asti.
Zdwórliwy, -a, -e zdvo

K uljudan.Zdybavwič IV. ochraptěti;
romuknuti.

Zdžědžié IV. zděditi; na
slediti.

Zdžef, -rju m. šťovík;
kiselica, kiseljak.

Zdžeržeč III.podržeti ; ču
vati za sebe.



Zebjerak, -a m. sběrák;
sabirač.

Zecnyč II.(so), zecowač
(so) VI. omdleti; one
svestiti se.

Zejhraé I., zejhrawaé V.
hráti, dováděti; igrati.

Zelharny, -a, -e lživý,
prolhaný; lažljiv; -iČK,
-a m. lhář ; lažljivac.

Zelnica, -y ž. brukev;
krajnska repa, broskva.

Zelo, -a s. nať; lišce;
zela plur. zelenina, by
lina: povrčée.

Zemijan, -a m. šlechtic;
plemič.

Zemnica, -y ž. podzemí;
podzermnije.

Zepjera,-y ž.berla,opora;
štaka, opora; -a6 V.
(So) opírati se (o ně
koho) ; podupreti se o
što.

Zero, zerjo, -a s. zjev,
vzdušný zjev; zračna
pojava; zerja,-ow plur.
červánky; ranňšeZ.zora;
wječorne Z. večernja
rumen.

Zernička, -i ž. zornice,
zřítelnice(panenka);ze
nica.

Zerzawina, -Y ž. rez;
rďa; -WyY,-a, -e rezavý;rdao.| [sustav.

Zestaw, -a m. soustava;

Zesydnjenje, -a s. ssed
lina; talog.

Zesylnié IV. zmohutniti;
ojačati.

Zešiwk, -a m. sešit, sva
zeček;svezak,beležnica.

Zezerzawié IV.okysličiti;
okisati. [znanje.

ZeznaČe,-a s.uznání, pri
Zežaha, -y ž. úpal; žega.
Zežiwié IV., -wječ V.,

-wjowaé VÍ. vyživiti,
vyzivovati; prehranjí
vati.

Zežiwjenje, -a s. výživa;
hranivost, prehrana.

Zgrawočič VLznechutiti;
ogaditi.

Zhibač V. ohýbati; pre
gibati.

Zhibadlo, -a s. ohbí;
pregibak.

Zhibk,-a m. záhyb, ohyb;
bora nabor.

Zhibnjomny, -a, -e oheb
ný, gibak.

Zhonič IV. dohnati, do
vědětí se; doznati.

Zhonjeny,-a,-e zkušený;
izkusan.

Zhrabač V., -bnyé V.
uchopiti, uchvátiti; u
hvatiti; 8o - vzchopiti
se, sebrati se; sabrati se.

Zhromadny, -a, -e sp
lečný, úhrnný, všeobe
ný ; zajednički, opči.
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Zhromadžizna,-y ž.shro
máždění, schůze, hro
mada, tábor ; skupština.

Zhubič IV. ztratiti; izgu
biti: -bjeny, -a,-e ztra
cený, nezvěstný; izgub
jen.

Zhudač V.uhodnouti (há
danku); pogoditi, od
gonetnuti.

Zjawnosé,-e ž.veřejnost;
javnost; -ny,-a,-€ zjev
ný, veřejný, obecný;
javan.

Zjebač V. oklamati; pre
variti.

Zjednaé (so) V. smířiti
(se), prostředkovati,
zjednati; umiriti (se).

Zjednočié IV. sloučiti;
ujediniti. :

Zjésé [. snísti; pojesti.
Zjewijeé III. na jevo dáti;

objasniti, izjaviti.
Zlamk, zleíík, -a m. zlo

mek, úlomek; odlomak.
Zlodžij, -a m. zločinec,

zlosyn; lopov.
Ztopopřeče, -a škodo

hbost; zloradost.
Zlósé, -e ž. zlomyslnost,

zločin; zločin, zlona
mernost.

Zlós(t)nik, -a m. ničema,
darebák; lopov, ništa
rija.

Zlóžka,-i ž, slabika; slog.
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Zléhač V. souložiti; su
ložiti.

Zličba, -y ž., zličbo
wanje,-ja s. účet,úhrn,
suma; račun.

Zliwk,-a m. liják; pljusak.
Zludaé V. oklamati, ošá

liti, ošiditi; prevarit'.
Zlutnosé, -niwosé -e.ž.

šetrnost, hospodárnost ;
štednja, štedljivost.

Zmah, -a m., vlna, vlnivý
pohyb vody ; talas; -aČ
V., owať VI. vlniti se
(jako voda), vláti (khor
hoj) ; talasati se.

Zmachi,-ow pomn. drob
nůstka, svršky; sítniš,stvari.

Změju = bud. čas k měč
míti: budu míti; imat Ču.

Změrc, -a m. rozhodčí;
rasuditelj.

Změrniwy, -a, -€ mírný,
klidný, smiřlivý; miran.

Změrny, -a, -e mírný,
skromný ; miran, Čedan.

Změrom klidně, mírně,
tiše; mírno, tiho.

Zmij,-a m. drak, plivník,
zmok; zmaj.

Zmijica,-y ž. zmije; guja.
Zmínyéč (so) II. zmizeti;

zgubiti se. [smeče.
Zmjeťki,-ow pomn.smetí;
Zmjerzly, -a, -€ promrz

lý ; prozeban.



Zmoha, -1 ž. vlna; val.
Zmorsk, -a m. záhyb, svi

tek, vráska; nabor.
Zmutk, -a m. smíšenina,

Směs ; mešavina.
Zmužitosé, -e ž. odvaha,

chrabrost; odlučnost.
Zmylk, -a m. omyl, pře

hmat, chyba; pogreška.
Znahleny, -a, -e prudký,

náhlý, vznětlivý; nagao,
zanešenjak. (rem.

Znajmjenša aspoň; ba
Znajomny,znajomy,zna

ty,-a,-e známý; poznat.
Znak adv. střemhlav ; str

moglavo.
Znamjenity,-a,-e značný;

znatarn,
Znamíjo, -mjenja s. zna

mení, úkaz, značka, pří
znak ; znak, slika.

Znamš, -a m. soujmeno
vec; imenjak.

Znašika na příč — na
kósnje ; u popreko.

Znjeé, zněé, znié [|zníti;
zvučiti.

Znjesliwosé, -e ž. snášelivost;© snošljivost;
-Wy, -a, -€ snášelivý ;
snošljiv.

Znowanarodženje, -a s.
obrození; preporod.

Znutřka zvnitřku;iznutra.
Zornowe, -a m. žula;

granit.

11

Zrawič IV.,-wjeé V.zráti,
dozrávati; dozrevati.

Zraz,-a m. sraz, srážka;
sastanak, sudar.

Zrěbc, -a» m. hřebec; pa
. stuch, hat.

Zrěbje, -ow pomn. příze;
preda.

Zrěbjo, žrěbijo,-bjecas.
hříbátko, hříbě; ždrebe.

Zrěébny, -a, -e hrubý;
grub; zrébna kKošula
hrubá košile.

Zrjadowaé VI. uspořá
dati; urediti, udesiti, pri
rediti.

Zróstk,-a m. souček; mali
ČVOr.

Zróstlik, -a m.párek ; par.
Zrozymié IV., -mječ V.

porozuměti, pochopiti;
razumeti, shvatiti.

Zrudny= zrudženy,-a,-esmutný,© zarmoucený;
zamišijen, tužan.

Zrudoba, -y ž. smutek,
zármutek; tuga, žalost.

ZrunaČ V. zříditi; spre
miti, urediti.

Zryčeč (zrěčeé) (so)III.
smluviti(se), dohodnou
ti (se); dogovorii Se.

Zryw,-a m. zákop; rov.
Zwada,-y ž.spor, hádka;

svada.
Zwadnik, -a m. rváč;

svarljivac, bojnik.
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Zwaha, -i ž. odvážený
kus;

Zwaha adv. jemně, mírně,
opatrně; mirno,obzirno.

Zwažny,-a, -e odvážný;
smel, drzi; -ié IV. opo
vážiti se; osmeliti se.

Zwěrjenc, -a m. obora,
zvěřinec; zverinjak.

Zwinyé II. otočiti; okre
nuti; Sej Šiju z. zlámati
si Vaz; slomiti si vrat.

Zwisk, -a m. spojení, spo
jitost; veza.

Zwity, -a-e stočený,sple
t ný,zmatený. p pleten.

Zwjadnjeny,-a,-e zvad
lý: uvenuo.

Zwjazk, -a m. svazek,
svaz, spojenectví, spo
jitost; svezak, savez,
veza.

Zwjazkař, -rja m. po
bratim, spojenec; Sa
veznik.

Zwjeno, -a s. loukof, pa
prsek ; žbica.

Zwjefšnik,-a m.(svrchní)
kabát; kaput.

Zwjeselenie,-a s.rozkoš;
razkoš.

Zwjetša adv.z většíčásti;
ponaiviše.

Zwolnosé, zwolniwosé,
-e Ž. pohotovost, ochot
nost, ochota; susretlii-
vost; zwólny, zWwól

102

odmeren komald.j|
niwy, -a, -e ochotný,
hotový; susretljiv.

Zwonkny,-kowny, -a,-€zevnější,| zahraniční;
vanjski, inostranski.

Zwopředka s počátku,
původně; isprva, izvot
no.

Zwotkel odkud; odakle.
Zwučenje, -a s. zvyk,ná

vyk, obyčej. cvik; običaj,
navika; -eny, -a, -€ na
vyllý, zvyklý.

Zwučny,-a, -e obvyklý;
običan.

Zwučowanje, -a s. cvi
cenv.žbanje.

Zyba,=y ž. pěnkava; zeba.
Zybolié (so) IV., -leč so

Ill. lesknouti se, třpy
titi se; leskati se, sja
jti se.

Zyknyč II. muknouti, cek
nouti; pisnuti ; ja zyk
nyč njesměm nesmím
ani muknouti.

Zymnica, -y ž. zimnice,
horečka ; groznica, vru
Čica.

Zymny, -a, -e chladný,
studený ;hladan, studen;
tu je zymno tu je zima.

Zynk, -a m. zvuk, bla
hol; zvuk, jeka; Zynk
pada ozývá se, je o
zvěna ; tu je jeka.



Ž, žet.

Žadaé za čim V. pachtiti
SO ; mučiti se.

Žadanje, -a s. požada
vek, přání; tražbina,
želja.

Žadtawié IV. oškliviti;
so žadtawié oškliviti
si něco; ogaditi; Žadla
Wy, -a,-e ošklivý,zpro
padený, zatrolený, ne
příjemný; ružan, odu“
ran.

Žadny, -a, -e dychtivý,
žádostivý něčeho: pje
njez, vzácný, řídný ; že
lan, redak.

Žadnostka, -i ž.vzácnost;
skupocenost.

Žadyn, -na, -ne žádný ;
ni jedan.

Žaha, -i ž. troud; trud.
Žahaf, -rja m. žhář, pa

lič; palikuca.
ahlina,-y ž. škvár, stru
ska; troska.

Žahty, -a, -e žhavý, ře
řavý; vreo, goruči;
hle wuhlo řeřavéuhlí.

Žatba, -Y Ž. mast.
Žatostny, -a,-e žalostný,

strašlivý, úžasný ; uža
san ; žatostnje strašlivě
velice; žafostnje wulki
náramně veliký; golem;
ja sym Žžatlostnjeza

11*

ža

džěwan jsem strašně
zaměstnán ; užasno za
poslen.

Žatza, -y ž. žláza; žli
jezda.

ŽarowaéVI. oželeti,opla
kávati někoho; smut

niti, pplakivati nekoga;-anski, -a,-e smuteční;
žaloban.

Žebrié IV. škemrati ; mo
ljakati.

Žedžba, -y ž.
touha; čežnja.

Žedžié IV. toužiti po ně
Čem, dychtiti; čeznutí.

Žehlič (so) IV. doutnati,
tinjati.

Žehliwy, -a, -e žhavý,
ohnivý ; goruči.

Železnica, -y ž. dráha;
železnica.

Želnosé, -e ž.lítost ; ža
lost; žel líto; žao.

Želny, želniwy, -a, -e
smuteční ; soucitný, lítostivý;žaloban,© žalo
stan, saučČestan.

Ženje nikdy; nikad.
Žentwa (ženitwa), -y ž.

sv.tba, vdavky; svadba.
Žerdž, -e ž. bidlo, tyč;

motka.
Žerchej, žerchwje ž. ře

řicha ; kamilica.

snaha,
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Žežkojty, -a, -e obrou
šený; uhlazený; izbru
šen, ugladen.

Žié žiju, -eš L, hojiti;
lečiti.

Žida, -y ž. zdrobněle:
židžička,-i ž. hedvábí,
-ičko; svila.

Židki, -a,-e řídký,tenký,
plynný; redak, tanak.

Žid.awa, židnica, -y ž.
iůjem; srdobolja.

Žila, -y ž. Žila; sucha
žila šlacha; žila.

Žimaé (ždžimaé) V. ždí
mati; žeti, ižeti.

Žitnica, -y ž. sýpka ; žit
nica.

Žito, -a s. obilí, žito
(rož); žito.

Žiwica, -y ž. pryskyřice;
smola.

Žiwoch, -a m. živoucí
tvor, živočich ; žŽivotinja.

Žtobjo — žtob, -a s. je
sle, žlab, strouha, stoka.

Žtobojty, -a, -e žlábko
vitý; ižleban.

Žlokac V. lokati, hltati;| Ž
gutati, lokati.

mikač V. mžikati; mi
gati.

Žmot, -a m. příze; konac.
njeňc, -a m. srpen; ko
lovoz.

Žohnowaé VI. žehnati:
blagoslivljati; So Z ně
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kimrozžohnowaés ně
kým se rozloučiti; opro
stiti se s kim.

Žotě, -a m. žluč; žuč;
-aty, -a, -e žlučový.

Žotdk, -a m. žaludek: že
ludac; -owny, -0Wy,
-a, -e žaludeční.

Žotdž, -e ž. žalud; želud.
Žolma,-y ž. 1. žluna;

žuna; 2. vlna; talas, val.
Žotmowaty, -a, -e vlno

bitný, vlnivý; talasast,
valobran.

Žotmié (so) IV. vlniti (se),
řinouti (se), proudit;
talasati (se).
oftawa, -y ž. žloutenka ;
žutica.

Žottowtósny plavý; plav
kast.

Žoltuška, -i ž. špendlík
(ovoce); šljiva (žuta).

Žonop, -a m. hořčice;
orušica.

Žďrto, -a s. — žorleško,
-a s. zřídlo, původ, pra
men; IZVOr.

urla, -e ž. sál, dvorana.
Žórlié IV. prameniti se;

izvirati.
Žort, -a m. žert, šprým,

Švanda, taškařice; šala.
Žratwo, -a s. potrava;

žderanje, hrana.
Žrawc, -a m. žralok; mor

ski pas.



Žrjec, ržec cchvíti se,
chvěti, třásti se; tresti
se, drhtati.

ro,-a s. dřeň; moždina.
Žumlié, žwamlié IV.,-lec

V. žmoulati; gnečiti.
Žuwak,-a m. přežvykač;

preživač.
Žwaé, žuju I, žuwač V.

žvýkati, žvaniti ; žvakati,
brbljati; što dha pak
žuješ? co to žvaníš?

Žwak, -a m., zdrobněle:
žwačk, -a m. žvanec,
žvaneček, chuchvalec;
zalogaj.

Žwantora, -y m. 8 ž.
žvanil, -ka; brbljavac.
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II

SLOVNÍK ČESKO-LUŽICKÝ.

SLOWNIK ČĚSKO-SERBSKI.

REČNIK ČEŠKO-LUŽIČKI.



A.

m.= mužský rod; n. = nebo; s.= střední rod;
Ž.= ženský rod..

Abeceda, -y ž. abejcej, -a
m., abejcejda, -y ž.; -ni,
abejcejowy, -a, -e, n.
abejcejski, -a, -e; +ně,
abejcejscy.

Ačkoliv = ač, byrnje(ž),
hačrunjež.

Advokát, -a m. rěčnik,
raw(iz)nik.

Aksamit, -u m. somot, -a.
Ale pak,ale, tola; jáchci,

ale on ne, ja chcu, wón
pak nic.

Almara, -y ž. křinja, kha
mor.

Almužna, -y ž. jalmožna.

Anděl, -a m. jandžel, -a.
Aneb — abo.
Angličan, -a m. Jendžel

čan, -a; -Čanka, =Y,ž.
Jendželčanka.

Angrešt, -u m. kalata
(kosmata) jahoda.

Ano haj.
Apoštol, -a m. japoštot,-a.
Aspoň znajmjeňša.
Arch, -u m. listno, -a.
Ať — njech.
Avšak — tola, ale.
AŽ dokalž, hač.
AŽ potud dotal.

B.

Ba — samo.
Bába, -y ž. (stará žena,

porodní bába) baba,ra na slepou bábu:
khudu babu tojic; ba
bictví, -1s. babistwo,-a.

Babička, -y ž. wowka, -i.

Bábovka, -y ž. baba.
Bác! prasl
Bádati V. (po něčem)

slédžié (za něčim).
Bahno, -a s. bahno, pim

pus, -a.
Bachor, -u m. kutto.
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Báje,-e ž. (mythus) baja.
Bájesloví, -1 s. bajepis,

bajestowstwo.

Bajká -y ž. bajka.Bajkář, -e m. bajkať;
-ka, -y ž. bajkafka.

Bambitka, -y ž. třělbka,
pistóla.

Bambulka, -y ž. če, -a.
Bandaska, -y ž. (brju

ey) karan.
Dota IV)+ i Karan;2. (doly) podkopki.
Banka, -y Ž banka.
Bankovní, -Í, -Í bankow

ski, -owy.
Bankovka,

kowka.
Baňka, -y ž. klónk, -a;

brjuško,-a n. brjuchata
bleška (karan). :

Barabina, -y ž. pakost
nica, -Y.

Barák, -u m.
khěža (vulg.)

Barva, -y ž. barba ; bar
vitý, barevný, -á, -é
barbity.

Barvíř, -e m. barbaf,
barbjeř; -ský pomoc
ník, -ého -a barbafski;
-ka, -y ž. barbařka,
-jeřka.

Barvírna,-y ž.barbjefnja.
Báseň, -sné ž. baseů.
Básnický, -á, -6 basniski.
Básnička, -y ž. basnička.

-Yy ž. ban

baraka,
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Básník, -a m. basnik. ©
Báti se III., boju se, bojec

So.
Bavlna, -y ž. bawima,

bařma.
Bázeň, -é ž. bojazliwosé,

-e ; tyšnosč, -e.
Bažina, -y ž. bahno, tym

jeniščo; -atý, bahnitý,
bahnaty, bahnity, bah
niwy.

Bažiti IV. žadač, próco
wač so wo 4, napjerac
so na 4.; po něčem
bažiti žadač za 7.

Bdíti III. 1. stražowač s pá
dem 7., kedžbowač se4.;
2. nocowač (přes nóc);
3. hladač (khoreho).

iv -4, -6 stražny,edžbny, njesparny.
Bečka, y Ž. čwica, "Y,

pičel, -e, dóňka.
Bedlivý, -á, -é kedžbliwy,

starostliwy.
Bedna, -y ž. truna,-y ž ,

kista, -y Žž.
Bednář, -e m.bětnař,dóů

cař, -rja; -KA, -Y ž. bět
nafka; bednářem býti
bětnarič.

Bědovati VI bědowač,
skiwlič.

Bedra, beder s. (pl.) le

B *-yž.; bjedra, s.
Běh, -u m. 1. (úprk) běh,



zaskok ; 2. (zaječí běhy)
běhaki; 3. Kurs, obéh
(peněz) běhlo, woběh.

Běhoun, -u m. běhak.
Bělboh, -a m. Běty Bóh,

Bóh swětla při starych
Stowjanach.

Běleti III. běleč so.
Bělič, -e m. bělef; -ka,

-vy ž. běleřka.
Bělidlo, -a s. blědžišéo,

běleňca.
Bělmo, -a s. běl.
Ber! beř limp. wot bráti:

bjef!
Beran, -a m. boran, -a.
Berla, -y ž. zepjera, pod

tykač, kij.
Berně, -i ž. bjefna, plur.

dawki.
Berný, -á, -é běžny.
Beseda, -y ž. bjesada,-y ;

besídka, -y ž. khlód
nica.

Bez(e) praep. bjez(e),be
ze mne bjeze mnje, bez
výčitky bjez poroka,
bez ohledu njedžiwaj
cy, bez vědami mjelčo,
skradéu, bez vědomí
otcova mjelčo nana,
skradžu nana; bez ob
sahu bjez wobsaha (wo
džany).

Bez, -u m. bóz, -a, -ovi
tý, -á,-6 bozojty, be
zový keř bozowc.

Bezbranný,-á, -é njebró
nity, njezbrónjeny.

Bezcitnost, -i ž. nječu
ČiWOsČ, -e, nječuče.

Blebtati V. blabač.
Bezděky bjezdžak.
Bezdětný, -á, -6 bjez

džěcny.
Bezdno, -a s. bjezdno,

bjezedno.
Bezectný, -á, -é bjez

čestny.
Bezpečí, -i s. wěstosé,

bjezstrach.
Bezpečný, -á, -é wěsty.
Bezplatný, -á, -é dar

motny.
Bezpochyby bjez dwěla.
Bezprostřední, -1 -í bjez

osrědny.
Běžec, -žce m. běhaf;

honjak, -a; běhak, -a;
"běhačk, -a.

Běžeti IV.. běžeť, čěrič,
nóžkowaé.

Běžný,-á,-é běhty,běžny.
Bič, -e m. křud, -a; prut.
Bičovati VI. šwikač.
Bída, -y ž. běda, martra,

čwila.
Bídák,-a m.njekničomnik.
Bidlo, -a s. bidmo; sče

ŽOr, žerdž.
Bídný, -á,-é bědny, ša

maly..
Bílek, -a m. bělik, bělk

(ryba).
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Bíliti IV. bělič,
Biti I. biju, -eš, e, imp.

bij bič; kleskac; šwikaé.
Blaho,-a s. dobro,zbožo;

blahobyt, -u m. zamo
žistvo ;blahodárný,-á,
-é dobrotny, dobročin
ski; blahopřáti, -eji V.
přeé zbožo.

Bláhový, -á, -6 sprosty,
pobtazny.

Blána, -y ž. kóžka.
Blankyt, -u njebjeskamó

drina.
Blata, Blat s. Btóta we

dech Luž.;obyvatel,-ka Blat, Blótowčan,
Btótowčanka.

Bláto,-a s. blóto,-a.
Blázinec, -nce m. bta

zeúc, bludnik.
Bláznění,-í s. blaznjenje.
Blbý, -á, -é€ hlupy, hřu

pikojty.
Blebtání, -1 s. blady ž.
Blebtati V. blabac.
Blednička, =yž. blědnica.
Blecha, -y ž. tka, -i.
Blesk, -u m. blysk, Bože

njewjedro.
Blixati V. bórkotač; lam

pa bliká lampabórkoce.
Blíti, blijí I, blívati V.

bluwač, blunyč.
Bludička, -y ž. bludnica.
Bluňkati V. klumpač.
Blýskavice, -e ž. milina.
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Bobr, -a m. bibaf.
Bobové pole s. bunišco.
Bod, -u m. dypk, -a.
Bodati V. katač.
Bodák, -u m. kafač, -a

bodžak, bajonet; -dati
V. kalač.

Bodlák, -u m. wóst, -a.
Bohatýr,-a m. hordžina,
Bohdá nadžijomnje. [rjek.
Bohyné, -e ž. bohowka.
Bochník, -u mi. pokrutaž.
Boj, -e m. bój, bědženje;

-ovati VI. bědžič so;
-ovnik,-a m.wojownik
bědžicel; -Ovný, -á, -6
bědžefski.

Bojácný, -á, -6 bojazny.Bol, -u m. (bolest, utrpe
ní) bolosé, -e; ból,
čwila, -e.

Bolest, -i ž. bolosé.
Bor, -u m. khójna.
Bořiti, -ím IV. koncowač,

ničič.

Borta,ke = nevěstinčepec borta, -y.
Borůvka, -V 7 čorna

(tuchorska) jahodka.
Bota, -y ž. črij, škórnja.
Bouda, =-yž. budki, -ow.
Boule, -e ž. dula, -y.
Bourati, -ám V. (po)tor

hač.
Bouře, -e ž., bouřka, =yž.

njewjedro, -a; hrimo
tanje, hrimanje, wichor.



Bouřiti (se) IV. holkač,

Spjeřovac So.Božislužba,bohoslužba,
mše (svatá) kemše,-ow,
kemša; Boží tělo Bože
čěto.

Božský, -á, -6 bóžskí,
bójski; adv. bojscy.

Brada, =-yž. podhuba,-y;
broda, -y.

Bradavice, -ež. brjodawa.
Bradla, -del plur. s. bra

dia s. (der Barren).
Brak, -u m. čapor.
Brambor, u- ž. běrna,

nepl, kulka; brambo
rové pole běrnišéo,ne
pliščo.

Brána, -y ž. wrota. —
Braniborák, -a m. Bram

bor..
Brániti IV. (něčeho proti

čemu) wobarac (někoho
před něčím); brániti seso wobarac.

Brannost, -i ž.
tosé.

Branný, -á, -6 brónity.
Brány, bran plur. tant.

bróna,-y ž., brony, -ow.
Brašnář, -e m. wačokaf,

tobotaf.
Bratr, -a bratr; nevlastní

bratr přirodny bratr.
Bratranec, -nce m. bra

trowc.

bróni

Brázda, -y ž. brózda,-y:
hrebja, -je.

Brebtatí V. moskotaé.
Břečka, -y ž. mjatka, -i.
Břed, -u m. brjod.
Břeh, -u m.brjóh, -oha m.
Břevno, -a s. hrjada.
Březen, -a m. nalětnik,

měrc. (koza).
Březí,1-,-inošny (wowca,
Břidlice, -e ž. ščěpjel.
Břicháč, -e m. brjuchač.
Břicho, -a s. brjuch; bří

Ško, -a s. brjušk, -a m.
Břímě, břemene s. brě

mjo; čeža. [čeč.
Břinčeti III. brinčeč, sčer
Břitký, -á, -€ wótry, rěz

n" razny.Břitva, -y ž. briteW(ej)
-ička, -y ž. britwička.

Bříza, -y ž. brěza.
Brk, -u m. troska.
Brloh, -u m. borto, =a, s.
Brnění, -Í s. brónidio,

brónjenje.
Brojiti, -im IV. holkac,

džělač přečiwo.
Brokovníce, -e Ž. dro

bowa třelba.
Broky, -ů pl. m. šrót,

drob.
Broskev, -kve ž. brěska,

brjóška.
Brouk, -a m. bruk, -a:

brunk, -a; brouček,
-čka bručk, brunčk.
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Bručál, -a m. brumla, -y
Ž.; brumlak, -a m.

B ručeti III.bórbotaé, bór
čec, mórčec; skomlié.

Brukev, -kve ž. zelnica,
kulirabij.

Brusič, -e m. točeř, čis
Čeřf rěče.

Brusinka, -y ž. — brus
nice, -e ž. pruslica ž.

Brusle, -1 ž. pl. smykače;
brusliti, -ím IV.smykač

Brva,-y ž. mikawčk. [so.
Brýle, -lí plur. ž. bryle,

-0w; nawoči, -0w.
Bryndati V. pancač.
Brzda, -y ž. hačadlo,spi

nadto kolow.
Brzký, -á, -é zahi, bór

zowny; brzy zahe.
Brzo bórzy; skoro, zahe.
Bubák, -a m. bobak, bubak.
Buben, -bnu m.bubon, -a

m.; -ínek, -nku m. bu
bonk, bubončk, -a m.; B
bubnové paličky bub
nowe hejki.

Bublati V. puzolič.
Bublina,-y ž pucheřk,-a;

puchef, -ria.
BučetťiIII. ruč, bučeč.
Buď — anebo pak—pak:;

buď černý anebo bílý
ak čorny pak běly;
udižl njech je, može

byč!
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Budoucí, -1,-Í přichodny.
Budoucnost,-iž přichod.
Budova, -y ž. twarjenje s.
Budovati VI. twarič, mur

jowač.
Bůh, -a Bóh; bože! bo

žo! Pán Bůh Bóh tón
knjez; pomáhej pán
Buh! pomhaj Bóh! vot
motwa: Nejvyšší, po
moz! Wijerš, pomazy!
dejž Bůh! Bóh daj!
Bóh dat! sBohem! Bo
žemje!

Buchati V. dumpač.
Bujný, -á, -É mlódny,ki

pity, wólny.
Buňka, -y ž. panka, +i;

blonk, -a m.
Bušiti, -im IV. klepač (z

icpakom) bič.Bůžek, -žka m.přibóh,-a.
Bylina, -y ž. zelo, -a.
Bystrý, -á, -€ wótromy

slny, wótry, spěšny.
yt, -u m. wobydlenje.

Býti, bývati V. byč, buč;
jsem,jsi, jest; nejsem;
byl jsem, byl jsi běch,
buch; býti pánem z
kniezom byc; býti mis
ným khlošcič, slědžič:
býti v nejistotě kha
blac; to jest to je, to

1 rěka.
'Byť, -i (ačkoliv, ač),
: hačrunje(ž.).



Bývalý,-á,-éněhduši,| BzučetiIII.bórčeč,frun
by wWši. [džič. čeč.BzdítiIV.byzdžeé,byz-| Bzukoť,-um.frunčenje.

C.

Capati V. čampač, nóž
kowať, campač.

Car, -a (cář, -e) car.
Cár, -u m. šlebjerda,-y.
Cárati V. dundač.
Ceďák, -u m. cydžak.
Cedítko, -a powzka, -i.
Cedník, -u m. cydžak,-a.
Cedule, -e ž. cedla, -e ž.;

cedulka, -y ž.
Cejchovati VLcejchowač.
Ceknouti II. zyknyč, pik

nyé.
Celnice,-e ž.ctownica,-yž.
Celovati VI. košič.
Celý, -á,-€ cytly; celek,

-Jku, m. cytk.
Cena, -y ž. plačizna, hód

nota.
Ceník, -u m. zapisk pla

ČIzNOow.
Ceniti IV.sčěric(zubami).
Cep, u- m. cypy, -ow.
Cesta -y ž. puč,droha,

podroha ; -ička, =y, ž.
pučik, sčežka; -ovati VI.
pučowac ; mezi cestou
ducy po puču.

Cestař, -e m.dróžnik, -a.
Cestovní,-í, -Í podrožny,

pučowanski.

Cestující, -ího m. po
drožnik, -a, pučowacy.

Cibule, -e ž. cybla, cy
bula; -Ika, -Y Žž. CY
blička.

Ciditi IV. rjedžič, čisčič.
Cihelna, -y ž. cyhelnica,

-V.
Cihla, -y ž. cyhel.
Cíl, -e m. zaměr.
Císař, -e m. kejžor.
Cit, -u m. čuče, čučiwosé.
Cititi IV. čuč.
Cívka,-y ž.cywka; -ečka,

-y ž. cywčička.
Cizí, -1, -1 cuzy.
CČizina, -y Žž.cuzba, -y;

wukraj,-a;jíti do ciziny
do cuzby hič; na prě
čki hic; býti ve cizině
cuzbu, v prěčkach po

by jdoucí do Ciziny cuzbaf, -rja.
Cizinec, -nce m. cuzbnik ;

-nka, -Y Žž. cuzbnica.
Cizozemský, -á, -é cuzo

krajny, wukrajny.
Clo, -a s. clo, -a s.
Co što? co pak štoha.
Cop, -u m. wopuš, pro

mjeů:
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Coul, -1 m: cól, -a m.
Coura, -y ž. šlimpa, -y.
Courati se V. čampaé,

campaé.
Couvati V., couvnoutiII.

cofnyč, cofač, twochnyč.
Cpáti, cpu, -eš, -e, V.

tykaé; za- zatykač;pře
přetykač.

Cvrčeti III. cyrčeé, cyr
kač, puzolič, Šwórčeč.

Crkati V.cyrač.
Ctěný, -á, -€ česčeny.
Ctiti IV. česčič,
Ctižádostivost, -1 ž. čes

čelakomnosé, -e.
Ctnost, -1 ž. počink, -a;

dobré ctnosti dobre
počinki.

Cucati V. cycač.
Cudný, -á, -é pócčiwy.

Cukr, -W m. cokor, =a,
c kork.

Cukrář, -e m. cokorni
kaf, -rja; Cukrárna, -y
ž. cokorownja, -je; CU
křenka, -y ž. cokorica;
Cukrovar, -u m. CO
kornja ; cukrovinka, -y
ž. khlóščenka.

Cupování, -í s. ciba, cib
ka; cupovati VI. cibaé,
cybaé. [(kóů).

Cválati V. zahrabowac
Cvičení, -Ís. zwučowanje.
Cvik, -u m. zwučenje, -ja.
Cvoček, -čČku m. hozdé,

hózdžik.
Cvok,-u m.cwok,cwjeka.
Cvrčala, -y m. kwičel, -e.
Cvrček, -čka m. šwjerč.
Cypřiš, -e m. smjertny

štom.

Č.

kabraka, -y ž. šabrakaž.ad, -u m. kad, smud,
dym ; -iti IV. so kadžíč,

„ so kurič.

Čáp, -a m. bačoň; čapí,-Í,-Í bačonjacy, -a, -e.
Čárka, -Yž.smuha, smuž

ka, čarka.
Čarodějka,-y ž.wjeraž.,

kuztarka.
Čaroděj, -a m. činkaf,

-rja; -dějka, -y ž.-děj
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nice, -e ž. kuzlarničČa;
čarovati VI. kuzlač.

Čas, -U m. čas, -a;khwila ;
doba; krásné počasí
rjane Wwjedro.
asný, -á, -é zažny,zahi.
ást,-i ž. časč, -e ; Častka;
dáčl, -a; částečně z
džěla.
ástka, -y ž. wobnošk.

ber, m ČWor.echechy, ž. Cechi.



Čejka, -Vž. ščejca, kiwica.ekaná, -é ž. čakanca,
takaňca.

Čekatel, -e m. čakanc,
-a m.

ekati V. čakaéc,laka.
eleď, -di ž. čeledž, -e.
eledín, -a m. čeledžin,
wotročk, -a.
eledník, -u m. deleúca.
elist, -1 ž. čelesno, -a.
eliti IV. staječ so, pře
čiwič so.

čelo, -a s. Čofo, -a.enichati V. nušlic; ču
„ šlič.
Cepovati VI. porjedžec

(piwo).
Čepec, -ce jm. čěpc,

-ČeK, -u m. čepck, měca.
Čepýřiti IV. (se) šešerié.

ermák, -a m. ročk, -a
m. (ptačk).

Černoch, -a m. čornoch.
ernati se V. so Čorníč.

Cerpadlo, -a s. bóňůčk,
bóňk, čefpadio.

Čerpati V. čěrač, ef pac. |Cerf, -a m. čert; v tom
by byl čert! to by čepl!
čert ví! čepl wě!

Četa, -y Ž. staw.
Čertice, -e ž. čerčica,-y;

čČertík, -a m. čerčik, -a.
Čertiti se IV. čerčié so.

erv, -a m. čeřW, -Wwja;
waka, -i

12

Červánky, -nek ž. plur
zerja, -ow.

červen, -Am. smažnik,-a.ervenec, -nce m. praž
nik, -a.

Červenka, -V ž. ročk, -a
(ptačk).

Červotoč, -e m. drjew
jenk, -a.

Český,-á,-é čěski; česky
čěscy; po česku po
čěsku.
esnek, -u m. koboťk, -a.
est, cti ž. česé, -e.
etný, -á, -é ličbny, bo
haty.

čí čeji? čeja? Čeje?Cidlo,.-a s. ču(wi)dlo s.
Cihati V. takač.
Cich, -u m. nuch,čuch.

ichati V.čuchac, nuchač.
vilý, -á, -6 čity.
Cim—tím čim—čim ; čím

starší —tím slabší čim
starši — čim slabší.

Čin, -4 m. skutk, -a;
čin, -a; činnost, -1 ž.
skutkowanje, -ja, džě
lawosé; Čínný, -á, -é
dzělawy.

Činitel, -e m. činjef, -rja,CinitiIV.činié.| [činičel.
Cinky, -nek plur ž. činki,
„ž. (Hanteln).
Cinnost, -i ž. Ččinosč, -e,

džetawosé ; činný, -á,-6
dželawy.
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Čípek, -pku m. čopr,
„ čopik.
Čirý, -á, -é samy, luty,
„ Čisty.
Číslice, -e ž. čisto, ličba.
Číslo, -a s. čislo, ličba, -Y;
„ -vka, -y ž. ličbnik, -a.
Císti |. čitač.

Eisen IV. rjedžič, čisčič.istý, -á, -6 čisty, šwarny,
„ pócčiwy.
Číše, -e ž. baúka (wina),

kelušk.Čižek,.-am.— číž,-e
cyžik, cyž.

Článek,-nku m.1.nastawk,
„-a3 2. člónk, -a.
Člen, -u m. 1. čtónk, -a;

ródnik, -a; artikel, -kla.
„ 2 sobustaw, -a.
Clovék, -a m. člowijek.

lun, -u m. čolm, -a;
-ek, -u m. čotmik.

lunať, -e m. čolmaf,
-rja ;majitel člunů, čot
maf.

Čmárati V. móraé.
Cmelák, -a m. čmjela, -y.
Cmoud, -u m. smud, -a.

mouditi IV. smudžič.
muchal, -a m. čušlak.

Čmuchálek, -Ika m.
snuch, -a.

Čmuchati V. pakosčič.
očka, -y ž.sok, -a, čóčka.
pavek, -vku m. amo
niak, štapik; -VÝ,-á, -6
wótrje wonjaty.

Čpiti, čpěti,-imÍV.wótrje
wonječ.

Črta, -y ž. nacísk, skizza.
Čtenář, -e m. čitaf, rja;

-fka, -y ž. čitafka, -i.
Čtení, -í s. čitanje.
Ctveračiti IV. tryskowač.

tvrt, -i ž. štwórc, -e:
Štťwórc, -a.

Čvrtek, -tka nebo -tku
m. štwórtk.

Čtvrťák, -u, m. = čtvrt,
běrtl, bětl, štwórt, štwór
Čina.

D. ?

Ďábel, -la m. djabst, luči
baf,-rja.

Dalekozraký, -á, -6 da
lokowidžny.

Dálka, -y ž. prečki, -ow;
v dálce nazdala, na da
loku, do dáli naprečki,
w prečki,
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Daň, -ě ž. dawk.
Dárce, -e m. daričel.
Daněk, -ňka m. daůk.
Darebák, -a m. njekničomnik,© njedočink,

slépc.
Darovati VI. darič.
Dáseň, -ě ž. džasna.



Ďasik, -a m. kubott, ku
botčik.

Datel, -a m. džečelc, -a.
Dáti I. (-ám, -áš, -á);

dávati V. dač, dawaé;
dávati čepec na hlavu
čěpcowač.

Dav, -u m. črjóda,
čiščeúca; člen
črjódnik.

Dávati V. dawač, skičec;
dávati pozor (na něco)
kedžbowac; dávatí vinu
někomu) porokowač.

Dáviti IV. dajič, dawič.
Dávka, -y ž. dače, dawk.
Dávnověk, -u. m. zastar

sko, stare Časy.
Dbalý, -á, -é kedžbliwy;

dbáti (nač) V. wóbkedž
bowač, starač so.

Dcera, -y ž. džowka, -i;
dceruška, -y ž. džow
čička, -i.

Dědic, -ce m. herba, -y;
džědžič, -a.

Dědictví, -Í s. namrěwk,
herbstwo, džědžistwo.

Dědičný, -á, -é herbski,
-a, -e, džědžičny.

Děditi IV. herbowač, na
mrěč, džedžíč.

Dech, -u m. dych, -a.
Děj, -e m. čin, wukon.
Dějiny, dějin ž. plur. sta

"Y
davu

wizny. [skutka.
Dějišťě, -e Žž, městno

12"

Děkan, -a m. tachant.
Děkovati VI.džakowaéso.
Děkovný, -á, -€ džakny.
Dělati V. džětač; le

nošiti (dělati lenocha),
dělati chytráka lěn
joho, mudroho pasé;
dělati záhyby ropič;
dělati rámus harowač;
dělati kyselé obličeje
so wujěrič; tak dělej
přec dha čiň. tola; dě
latí se svatým so swija

Déle dlěje. [ty Činič.
Délka, -y ž. dothota.
Dělnice, -e ž. džětačefka.
Dělník, -a m. džělačef,-rja.
Dělo, -a s. kanóna. =y.
Delší dlěši.
Den, dne m. džeň, dnja;

soudný den sudnydžeň,
knjezowy džeň; denní
-i,-Í wšědny; ve dne
wo dnjo.

Dění, -í s. džece, a.
Denník, -u m. dženik. *'
Denní, -í, -1 wšědny,

dnjowny.
Deptati V. teptač.
Děs, -u m. stróžel,-e.
Deset džesaé ; desitiletí,

-Í s. lětdžesatk.
Děsiti IV. (se) stróžeč,

stróžič so.
Déšť, -e m. dešč.
Dešťovka, -y ž, deščí

kowa wačka,
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Děvče, -ete džowčo, -a,
holčka hotičo.

Děvečka,-y ž. čeladnica,
"y Ž.

Devět džewječ.
Diblík, -a m. kubolčik,

šibalc.
Dík, -u m. džak, -a.
Díl, -u m. džěl, -a; dílem,

částečně z džěla.
Dílna, -y ž. džáělařnja.
Dílo, -a s. džěto skutk, -a ;

čink, -a.
Díra, -y ž. džěra, -y ž.
Dítě, -ěte s. plur. děti

džěčo; dětský, -á, -é
za džěco; dětinný, -á,-é
džěscowki; dětinský,
-á, -6 džěčacy; dětin
ství, -Í n. džěčace čin
stwo, džěčinstwo; dět
ství, -Í n. džěčatstwo.

Díti I. (dím, -iš) džeč,
dzěč (so), stač so.

Div, -u m. džiw.
Divák,-a m. přihladowať.
Dívati se V. hladaé.
Dívčí, -í, -Í holčacy, holči,

džowči; dívčina, -y ž.
holičo.

Dívenka,-y ž. džowčatko.
Diviti se IV. so džiwač.
Divka,-y ž. holca, džowčo,

holičo,-a: dívenka,-yYž.
holčka, -1; holčo, -eca;.
děvčátko, -a holčička.

Divný, -á, -6 džiwny.
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Divokosť, divost, -i ž. dži
wjosé ž.

Divý, -á, -6 džiwi.
Diže, -e ž. džěža, -e.
Dížka, -y ž. džěžka, -1 ž.
Dlaň, -č ž. dlóů, -nje.
Dláto, -a s. blócko.
Dlažba, -y ž. dtóžba.
Dlážděný, -á, -é dlóž

dženy; dlážka, -y ž.
dlaždice, -e ž. dlóžba.

Dle (lépe podle) z 2. p.
po; dle zákona po
zakonju.

Dliti IV. dlějic; dlic; kom
džič so.

Dlouhý, -á, -é dothi.
Dluh, -u m. doth; leh

komyslně dělati dluhy
doth praskač.

Dluhovati VI. dotžič, dot
žowač, dolžny byč.

Dlužný, -á, -é dolžny.
Dna, -y ž. wičnosé, Ž.,

wic ž.; dnou zlomený
wičcny.

Dnes džensa; dnešek,
-Ška m. džensniší džců;
dnešní, -Í, -Í džensniší.

Do předl. s 2. pád. do;
do Prahy do Prahi:
do nynějška hač dotal;
dozadu do zady.

Doba,-y ž. čas, -a khwila,
-y, doba.

Dobírati si koho V. z ně
kim slepeho hrač.



Dobírka, -vy ž. doběrka
ž. (Nachnahnie).

Dobrák, -a m. dobruš.
Dobře derje.
Dobřiti (se) IV. zdobrič.
Dobrodruh, -a m. dyr

domdejnik.
Dobrotivost, -i ž. duš

nosé, dobročíwosé.
Dobytče, -ete s. skočo.
Docela zcyta.
Docíliti IV. docpěč.
Dodatek, -tťku m. do

dawk; -tečný, -á, -é
podžiši, adv. po Času.

Dohad, -u m. domysl.
Dohodnouti (se) II. zrě

čeé (so).
Dohoniti IV. dosčahnyč.
Docházetí V. dokhodžíč,

přikhadžeč.
Dochoditi IV. dokhodžič.
Dochvilný, -á, -é dyp

kowny; adv. z dypkom,
z Časom.

Dojačka, -y ž.
(dojka).

Doják, -U in. mličník m.
Dojem, -u in. začišť, -a.
Dojímati V.hnuč;-jemný,

-á, -6 hnujaty; dojatý,
-á, -6 hnuty.

Dojíti I. dojdu, -jdeš,
dojdi! dóné.

Doji IV. dojím, -jíš,oj! deji. [nosé.
Dokonalost, -1 ž. dospot

dejka

Dokonalý,-á,-é dospolny“
Dokonati V. 1. d. dílodokončič,| dokonjeé;

2. dokonati, skonati,
umříti zemrěč.

Dokonce samo.
Dokončení,-í s.dočink,-a.
Dokončiti IV. dokončič.
Dole dele, deleka; zdolanahoru© wotdeleka

horje; dolů dele; dolni,
-Í, -1 delni.

Domek,-mku n.khěžka,-i;
-kář,-e m. khěžkaf,-rja.

Domněnka, -Y ž. namysl;
domnělý, -á, -é po
zdatny, měnliwy; adv.
po zdaču.

Domnivati (se) V. myslič,
měnič, mjenklowaé.

Domobranec, -nce m.
wobornik, +a.

Domovina -y ž. domo
wina, -y; wóftcny kraj;
domizna.

Domovník, -a m. do
mownik; -vský, -á, -6
domjiacy.

Domýšleti si V. sej na
myslié; -mýŠlivý, -á, -6
nazdaty, naduty.Doopravdy| přísl.
prawdže.

Dopis, -u m. list; -ovati
IV. listowač.

Dopoledne adv. dopotl
dnja.

WO

181



Doporučený, -á, -6 poru
čeny; doporučený list
zapisany list.

Doprostřed předl. z 2.
pad. dosrjedž.

Doprovod,-u m.přewod.
Dorůsti [ (-rostu,-eš,-e)

dorosé; dorostenec, -e
m. dorosčenc, =a.

Dosaditi
postajič jako, sadžič na.

Dosáhnouti II. docpěč I.
Dosázeti V., dosazovati

VI. dosadžeč, dosadžo
wač, postaječ jako.

Dostačující, -i, -Í dosa
hacy.

Dostatek,-ťku m.dóstatk;
tečný, -á, -6 dosahacy;
s dostatek wšeho dosč.

Dostaveníčko, -a s. ska
zanka, -I.

Dosti dosč, khětro.
Dostihnouti II.

nyc; dostihy, -ů do
běhi.

Dosud dotal.
Dotaz, -u m. naprašo

wanje s.
Dotazovati se VI. napra- |

šowac so.
Dotěrný, -á, -6 přesčě

haty, njewotbytny.
Dotyčný,-á, -é nastupacy.
Dotýkati se V. dotkačso.
Doupě, -ěte s. džěra,

jama.

182

IV. dosadžic;

dosčah- |

Douti (duji, -eš) I. duč.
Doutnati V. so žehlič;

doutná woheů so baje.
Dováděti V. harowač.
Dovědětí se III. zhonié.
Dovedný,-á, -é wustojny,

wušikny.
Dovésti I. (vedu, -eš)

zamóc.
Dovnitř nutř.
Dovolená, -é ž. dowol,-a,

dowoleňca.
Dovolení,-í s. dowolnosčé.
Dozadu, zpět adv.wróčo,

do zady.
Dozajista adv. zawěrno,

zawěsée.
Dozorce,-e m. dohladnik.
Dozrávati V. dozrawjeé.
Dožití,-Í s.podeňdženje,s.
Dráha, -y ž. Čěf, -rje, že

leznica, puč.
Drahomilý,-á,-é, drahý,

-á, -6 lubodrohi.
Drak, -a m. zmij, -a; pal

waka, -1; lintwora,
Drancovati VÍ. rubič.
Dráp, -u m. spara, špara.
Drápati (se) V. drapač

(so).
Drát, -u m. grót.
Dratev, -tve m. gratew,

(ei) -twje.
Drážditi IV. škarač, to

skotač, wabič.
Drdol, -u m. kopik, še

pjefk.



Dření, -i s. drjěnje, -a.
Dřeň, -né ž. žro.
Dřevák, -u m. drjewjanc,

kač.-a.
Dřímati V. drěmaé, spin“
Dřímavý, -á, -é drěmawy,

zaspany.
Dříti I (dru, dřeš, dře)

drěč.
Dříve prjedy, skerje; čím

dříve tím lépe skerje
lěpje.

Dřívější, -Í, -Í něhduši,
prjedawši.

Drn, -u m. dorn, -a.
Drnčeti III. sčerčeč.
Drnkati V. pinkač.
Drobeček, -Čku m. drob

jeňčka, -y; srjódka, -1.
Drobnost, -i ž. drobnosč,

-e, drobjaz, -a; drob
nosti, -1 plur. drob
nostki, -ow, wšelčizny.

Drobotina, -y ž. drobjaz.
Drozd, -a m. drózna, -y.
Droždi, í s. droždže,-ow.
Drsný, -á, -é škropawy,

sprosty (čtowjek); rězny
(wětřik).

Drtiti IV. rozmjatowač,
roztotkač.

Drůbež, -e ž. pjerina.
Druh, -u m. splah, -a;

družina.
Druh, -a m. towarš.
Druhdy přísl. něhdy.
Družička, -y ž. družka.

Družka, -y ž. towafška;
-ička, -y ž. družčička.

Družstvo, -a s. towaf
stwo, -a; družstwo, -a.

Drzý, -á, -é sčěki.
Držadlo, -a s. ručica, -y;

džeržadio.
Država, -y ž. knježstwo,

mócnařstwo.
Držeti III. džeržec, za

přimac; držeti se přimaso.
Držitel, -e m. wobsydnik.
Duben, -a m. jutrownik,

hapryleja.
Dudek, -dka m. hupak, -a.
Duha, -y ž. tučel, -e;

-hovka,-y ž.tučelowka.
Důchody,-ů plur. m. do

khódy, -ow.
Důkaz, -u m. dopokaz,-a;

wopokaz, +a.
Důl, dolu m. doly,-ů m.

podkopki.
Důležitý, -á, -é wažny.

*Dům, -u khěža, dóm.
Důmysl, -u m. domysl
Dunění, -í s. bobot; -ětt

III. bobatač.
Důraz, -u m. doraz, -a.
Dusivý kašel dajny kašel.
Dusnost, -i ž.tužnota,-Y;

dusný, -á, -6 tužny.
Důstojník, -a m. wyšk, -a.
Důstojenství, -1 s. do

stojnstwo, s.; -jný,-á,-6
dostojny, hódny.
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Duše, -e ž. duša.
Dušičky, -ček plur. ž.

khude duše.
Důtka, -y ž. porok, na

pominanje.
Důvěra, -y ž. dowěra, -y.
Důvěrný,-á,-é dowěrny.
Důvod, -u m. přičina.
Důvtip, -u m. wótromy

slny, dowčipny.
Dvakrát dwójcy.
Dveře, -1 ž. plur. durje,

-ow; dvířka, -řek pl.
s. durička.

Dvojen, -ete s. dwójnik.Dvojenec, -nce m. po
dobnak, -a.

Dvojník, -a m. dwójnik.

E

Dvojspřežení, -1 s. dwaj
přah.

Dvorana. -y ž.
fubja, kupnica.

Dychtiti IV. žedžič.
Dychtivý, -á, -€ požadny,

požadliwy, zawutleny,
hlódny.

Dýka, -y ž. katač.
Dým, -u m. kadžik, kad.
Dýnko, -a s. deňco, deň

čko.
Džbán, -u m. banja, ka

ran; džbánek, -ánku.
m. baňka, karančk.

Džber, -u m.bow; ohrom
ný džber bowisko.

torož,

Elektrika,-yž.milinjadto.| Evangelický,-á,-€evan
Elektřina, -y ž. milina.
Erb, -u m. wopon.

gelski.

F.
Fábor, -u m. bant.
Facka, -y ž. plista.
Farnost, -i ž. wosada.
Fazole, -e buna.

FeniK, -u m. pjenježk.
Fik,-u m. figa, -i ;smokwa.
Fráze,-e ž. prajidmo.

H.
Háček,-čkum.hóčka,-i;| Hádanka,-yž.hódaněko.kwačka;háčkovatiVI.| HádatiV,hódač.[zwada.

sačkowač.
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Hádka, -y ž. rozkora,-y.



Hafan, -a m. rječaznik.
HájitilV. wobarač, škitač.
HáK, -u m. kwaka, -i.
Haluz, -e ž. halza, ha
tuza.
Haraburdi, -i, s. čapor.
Harašení, -í s. pórpot, -a.
Hasič, -€ m. wohnjowy

wobornik, sykawnik.
Háv, -u m. ryzwa.
Havěďd,-i ž. brud, -a m.,

ČaApor.
Havran, -a m. rapak, -a,

hawron.
Házeti V. funkaé, Čískač,

mjetač.
Hbitý, -á, -é wuskočny,

hibičiwy.
I ledvábí, -í s. -íčko, -a

Ž. žida, -y ; židžička,-i.
Hejno, -a s. črjóda.
Hemžiti se IV. mjeřwič

so.
Herec, -rce m. hrajef.
Hever, -u m. zběhadto.
Hezoučký, -á, -6 lesny,

šikowany.
Hlad, -u m. htód; hla

dem mříti htodu mrěé;
trpěti hlad hlód žiwič,
Čerpječ.

Hladiti IV. htadčič, maj
kač, hladkowač.

Hladovětí III. hlodu tra
dač.

Hlahol,-u m. zynk,zwuk.
Hlas, -u m. htós, -a ; hla

sitě plakati (volati)
z htosom přakač, wotfač.

Hlásiti IV. wozjewič.
Hlasitě wótře; hlasitěji

wótřišo.
Hlava, -y ž. htlowa, -y;

míti svou hlavu swojeje
htowy byč.

Hlaveň, -vně ž. hlownja
(při třělbje).

Hlavička, -y ž. hlówčka,
-1; nypk, -a.

Hlavní, -í, -1 hlowny.
Hle, hleď, pohleď hlej.

Hledati V. pytač.
Hleděti III.džiwač, starač

So.
Hlemýžď, -dě in. pjelžik,

šlink.
Hlesnouti II. piknyč.
Hlídati V. stražowač.
Hloubka, -y ž. hlubina Ž.,

hlubokcsé.
Hit, -u m. póžerk.
Hitati V. žlokač, hiltac,

spěšnje požerac.
Hmota, -y Žž.materija;

hmotný, -á, -6 mate
rialny, Cělny.

Hmoždíř, -e m. tofkač.
Hmyz, -u m. njerjad, -a,

překasanc(y).
Hned hnydom, hned

— hned pak — pak;
hned je veselý, hne
smutný pak je vesely
— pak zrudny.
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Hnědák, -a m. brunač, -a
m.; -dka, -y ž. bru
načk, -a m.

Hnědé uhlí s. brunica.
Hnědý,-á, -é bruny.
Hnis, -u m. jědmo; -atiV.jědmičso.| [mjasé.
Hnísti I. (hnětu,-eš, ©Hníti I (hniji, -eš, -e

sernawič, hnič.
Hnízdo, -a s. hnězdo.
Hnojiti se IV., jitřiti se

jědmičso ; hnojnice,-e
Ž. jucha.

Hnouti II. (hnu, -eš, -e)
hnuč, hibnyé so.

Hnutí,-í s. hnuče, hibanje.
Hoblík, -u m. hobl.
Hod, -u m. počisk, -a.
Hodiny, hodin ž. plur.

tant. časnik, -a ; -ář, -e
m. časnikaf, -rja.

Hoditi IV. čisnyé.
Hodlati V. chcyé, rodžič,

wotpohlad měč.
Hodnost, -i ž. dostoj

NOSÉ, -e.
Hodný, -á, -6 pěkny, duš

ny ; hodně tojšto, wjele,
mnoho; hodně lidí wje
le ludži; hodně široký
vůz buchanc, -a m.

Hodovati VI. blidowaé.
Hoch, -a m. hólc, -a ; pa

cho!, -a; hošík, -a- m.
hólčk,-a ; hošíček, -čka
m. hólčik,-a, hólčo,-čeca.
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Holín IV. lěkowač, žič.Hoině adv. bohače, mno
ho; -ný, -á, é časty,
mnohi, bohaty.

Holdovati VI. hotdowaé.
Holeň, -ně ž. hwiždžel.
Holič, -e m. brodaf, -rjá

m.; holírna, -y ž. bro
darnja, -e ž.

Holiti IV. truhač (brodu) ;
-se so truhaé.

Holobrádek,-dka m.mio
duch, -a; hišče syry za
wušomaj.

Holub, -a m. holb, -bja;
holoubek, -bka m.hol
bik; holoubáťko, -a
hotbjatko.

Holubář, -e m. holbjeř,
-rja.

Holubice, -e ž. hotbica.
Homole, -e ž. kehel, -a;

-cukru klobuk cokora.
Honba, -y ž. hoňtwa.
Honem adv. w skoku.
Honiti IV. (kolem) čěrič,

honič. 
Hořák, -u m. palak; hoř

lavý, -á, -6 zapalny.
Horal, -a m. horjan.
Hořčice, -e ž. žonop, +a.
Hoře, -e s. horjo, -ja.

Horečka, Y Ž. zymnica.Hořejší, -i, -1 horniši,
zwjefšny.

Hořeti III. so hori, so pa
lic ; hoří tepi so, pali so.



Horko, -á s. čoptota, hor
cota; mně je horko mi
je copto, horco.

Hořký, -á, -é hóřki.
Horník, -a m. hewjef, -rja,

hórnik, rudnik.
Horoucí, -Í, -1 palacy,

horjacy.
Horší, -1, -1 (zlý) hórši.
Hospoda, -y ž. korčma,

hospoda.
Hospodárnost, -i ž. zlut

nosé, e; zlutniwosé,-e,hospodařnosč.| [za,-y.
Hospodyně, *Č ž. hozpoHost, -a m. hósé, -a.

hostinec, -nce m. ho
sčenc,-a ; hostinský cu
caf,-rja.

Hostitel, -e m. hosčef,
-rja ; hostiti IV. hosčič,
-itelka, -y hosčičcelka.

Hotový, -á, -é hotowy,
zwólny.

Houba,-y ž. hrib, hubica.
Houkati V. juskač, wy

skač.
Houpačka,-y ž. čumpjel.
Houpati V. čumpač.
Housátko,-as. pilo,-eCa;

libjo, -ja.
House, -ete s. huso, -eca;

houser, -a husaf, -rja.
Housenka, -y ž. husaňca.
Houser, -a m. ganzor,-a,

husor ; njedobrotnik.
Housle, -í ž. plur. husle,

-ow; housti, hudu L
hudžič.

Houstička, -y ž. catčička,
-i ž.; houska, -y ž.
calta.

Houšť, -č ž. husčina.
Houští, -i s. khrósčina.
Houževnatý,-á, -é cahly,

njekólny, kruty.
Hověti Iií. (si) polěkaé.
Hovor, -u m. rozmolwa.
Hra,-y ž.hra,-y; hříčka,

=yž. hrička,-y ; hračka,
-V ž. hrajka, -i. =

Hrábě, -Í ž. plur. hrabje.
Hrabě, -ete m. hrabja, -je.
Hraběnka, -y ž. hrabina.
Hráč, -e m. hračk, -a.
Hrad, -u m. hród, -u.
Hradba, -y ž. nasyp m.
Hradby, hradeb ž. plur.

wobhrodženja.
Hradisko, -a s. hrodžišco.
Hrách, hrachu m. hróch.
Hranice, -ic ž. mjeza, -y.
Hraničiti IV. mjezowač.
Hráti V. (hraji,-eš) hrač.
Hřáti V. (hřeji,-ješ) hrěč.
Hrazda, -y ž. hrazda

(das Reck).

Hráze, ně Ž. pačenjespjatnica (wody).
Hrb, -U m. horb, -a ; hr

bol, -u horbot.
Hřbet, -u m. khribjet.
Hřbitov, -a m. pohrjeb

nišco, keřchow.
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Hráina, -V m. hordžina,
rjek.

Hrdlička, -y žtujawka, -i. |
Hrdlo,-a s.šija,-j2;hordto,

-a; Z plna hrdla z cy
lej šiju.

Hrdý, -á, -é hordy.
Hřebec, -bce m. zrěbe, -a.
Hřebík, -u m. hózdž, +a.
Hrevinek, -nku m. česak,

česačk, rjemješk, -a.
Hřebenář, -e m. česakaf,

-Tja.
Hřib, -u m. prawak, -a,

hrib, -a.
Hříbě,-ete s. žrěbjo,-eCa ;

-átko, -a s. žrěbjatko.
Hřích, -u m. hrěch, -a;

smrtelný — smjertny;
dědičný — přinarodny,
džědžičny; to je hříšné
to je z hréchom.

Hřměti III hrimač, hri
© motač.
Hřmoť, -u m. hrimot;

hřmotiti IV. wjeskotaé,
ropotac; hřmotný, -á,
-é wjeskotaty; zawality

> (člowjek), zasadžity.
Hrnec, -nce m. hornc, -a.
Hrnčíř, -e m.hornčef,-rja. |
Hrob, -u m.row ; hrobař,

-e m. rowaf, -rja; hrob
ka -y ž. rowniščo.

Hroch, -a m. wodostón.
Hromnice, -ic ž. plur.

swěčk Marije.
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Hromada, -v ž. hromoda,
-y; sep, -pje, zhroma
džizna;pohromadě no
siti hromadže nosyé;
hromaditi IV. hroma
džič, sepié.

Hrot, -u m. kónčk, wjefšk.
Hrozen, -znu m. kič, -e;

čec, -e.
Hrstka, -y ž. horstka, -1.
Hrsť, -1 ž. horšé; čwak;
Hrtan, -u m. nadkrk,

krk.
Hrubý,-á, -é hruby; hrubá

košile zrěbna (hruba)
košula.

Hrouda, -y ž. hruzl, -a;
dula, -y.

Hrud, -i ž. wutrobnjo S.,
hrudž, ž.

Hrušeň, -é ž. krušeů, -nje,
krušwina.

Hruška,-y ž. krušej,-šwje;
krušwa.

Hubený, -á, -é khudy,
suchi.

Hučeti III. howrič.
Hudebník, -a m. herc, -a ;

hudebník hraje herc
džěta.

Huhňati V. nušlič, sču
Cié.

Hůl, holi ž. kij m.
Hulákati V. herjekač.
Humno, -a s. huno, -a.
Husa, -y ž. husyca, -y,

husa.



Huseník, -U m. ničo, -a
(Schafkraut).

Hvízdati V. fifolič.
Hvozd, -u m. lěs, haj.

Hybký, -á, -é wuskočny,
hibiCiwy.

Mýřiti IV. hejsowač.
Hyzditi IV. wohidžeč.

CH.

Chabý, -á, -é sprócny,
wustaty, slaby.

Chalupa, -y ž. khěžka.
Chameleon, -a m.barbo

měnjeť.
Chápati V.

rozumječ.
Chasník, -a m. hólc, -a,
, čeladnik.
Chata, -y ž. khěžka, -i.
Chládek,-dku m. khtódk,

-a, khlódnota.
Chladiti IV. studžič.
Chladný, -á, -é khtódny,

zymny. [nič.
Chlácholiti IV. čišič,měr
Chlapec, -pce m. pachol,

-a; hólc, -a; chlap, -a
m. pachol, -a; chlapec
ký,-á,-é hólči;chlapík,
-a m. (khadla), pachol.

Chlast, -u m. žlokaůca.
Chlastoun, -a m. pičk.
Chléb, -a m. khlěb, -a;

vezdejší chléb- wšědny
khlěb.

Chlév, -u m. khléěw, -a.
Chlípný, -á, -é njehorny.
Chlopeň, -pně Žž.zapa

dak, zawěra,

zapřimač,

|

Chlouba, -Y žŽ. pycha,
hordosé.

Chlubiti se IV. wukhwa
lowač so.

Chlupatý, -á, -€ kosmaty.
Chmel, -e m. khmjel.
Chmýfí, -Í s. mošk, -a.
Chňapati V. hapač.
Choboť, -u trosk, rypak,

ryjak.
Chodba, -y ž. khódba.
Chodidlo, -a stopa.
Choditi IV. khodžíč.
Chochol, -u m. kopik,

khochot(k); -ouš, -e m.
paškowrončk.

Chomáč, -e m. mjetel
(sněhowa).

Choť, -č in. mandželski;
-1 Ž. mandželska.

Chouliti se IV. so tuleč.
Choulostivý, -á, -6 lo

skočiwy.
Chov, -u m. plahowanje;

-ati dítě džeco pěsto
nic; -ati se zadžeržeč
so.

Chrabrý, -á, -€ khrobty.
Chrám, -u m.cyrkej (-ew).
Chramoliti V. hramowač.
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Chrániti IV., ochraňo
vati IV. škičič, škitač,
škitowač, zakitač, kitač,
wobradžic; chrániti se
zakitač so; so wobarač
Sowarnowač; chrániti
se něčím so z něčim
zakitač.

Chrápati V. smorčeé,by
rač.

Chrapoť,-u m.dybawosé ;
smorčenje, rochot.

Chraptěti III. dybawječ,
dybawy byč.

Chrastění, -Í s. pórpot.
Chrastí, khrósčina.
Chrčeti III. smorčeé.
Chřest, -u m. hromak.
Chřestoťt, -u m. knóskot,

knyskot; chřestiti IV.
knóskotač.

Chřipka, -y ž.. khripa, -y.
Chroptěti, -iti IV. roch

lowač.
Chroust, -a m. brunk, -a;

sakaf, -rja; -íček, -Čka
mejski brunk.

Chrpa, -y ž. kostřanc,
kostrjanc.

Chrt, -a m. khort.
Chrup, -u m. kusadto.
Chrupati V. hrymzač.Chtiti| (chci,chceš,

chce) chcyc; nechtíti
nochcyč, njechač; chce
se mi pítí mi chce so
píč.
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Chtivý, -á, -6 lačny, po
žadny.

Chudý, -á, -6 khudy;
hubjeny; chudina, -Y
khudžina, khudoba.

Chuchel, -u m. dula,-y ž.
Chuchvalec,-Ice m.žwak,

-a; žwačk, -a.
Chumeliti se IV. wěč, pře

lětowac; -lice, -e ž.
wějeňca.

Chundel, -e m. wiwla, -e.
Chuté adv.z wotmachom.
Chuť, -i ž. stód; lóšt, -a;

to není po mé chuti
to moje stodžo njeje.

Chutnati V.slódžič; wop
tawac; dejte si hodně
chutnati dajée sebi
khroble slodžeč!

Chutný, -á, -é khutny.
Chůva, -y ž. pěstoňča.
Chůze, -e s. khód, stup.
Chvála, -y ž. khwalba.
Chváliti IV. khwalič.
Chvětil., chvíti se (chvěji

se) třepotač, pukotač,
žrjeé.

Chvíle, -e ž. khwila, wo
komik. [walčina.

Chvoj, -e ž. khrost, pruče,
Chvost, -u m. wopuš.
Chyba,-y ž.brach,-a; khi

ba, a porok, -a; zmylk.Chyběti III brachowač
pobrachowaé; njebyč
přítomny.



Chybiti IV.khibič, zmylič
So.

Chystati, -ám V.hotowač.
Chýše, chýže, -e ž.

khěž(k)a.
Chyťati V. tojic; chytati

raky raki sahač; chy

I tež.
Ihned hnydom.

tání, -i s. lójenje s.
dlouhé chytání dothi
hot.

Chytrý, -á, -é mudry, pře
klepany.

Chytrák, -a m. mudračk,
-a; překlepanc.

| kousl, -U m. čornidto.

J.
Jahoda, -y ž. truskalca.
Jak kak; jak mnoho?

kelko?kak wjele? jak
Živ štož sym žiwy; od
jakživa wot spočatka,

přecy
Ja!“ a -6 kajki;jakost,Kajkosé.
jakž“ takž tak někak;

jakkoliv na kajkežkuli
wašnje; Jakmile tak
bórzy hač:; jaksi někak.

Jalový, -á, -6 holy,
lowy; jalováslovahote
stowa.

Jařmo, -a s. kwakla ž.;
zapřah, m.

Jaro, -a s. nalččo, Jarní,
-Í, -1 nalět i.

Javor, -U M. jawor.
Jazyk, -a m. 1. jazyk;

2. rěč.

ja-| JJdoucí (wot jíti) ducy;
jdoucí do kostela kem
šeř, -rka.

Jediný, -á, -6 jenički.
Jedle, -e ž. jědla.
Jedlik, -a m. jědžk; -lý,

-á, -6 jědžny. [stronje.
Jednak pak, na jednej
Jednání, -í s. počink, -a;

rozprawa, rozmotwa,
jednanje.

Jednati V. činič, jednač.
ednička, -y ž. jenka.

Jednoduchý, 4, -€ jed
nory.

Jednoslabičný, -á, -6 je
noztožkny.

Jednou junkróč, Junu.
Jemný, -á,-é cuni, čeňki,

lesny, pěkny, drobny;
jemnýhlas čeúkihlós ;
jemné zmjehka, z waha.
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Jen,jenom jeno(ž) ;nejen
— ale i nic jenož, ale
tež.

Jenž kiž. «
Jepice, -e ž. tobolica.
Jeřáb, -a m. čapula, žo

raw.
Jeptiška, -y ž. mniška.
Jeseň, -eně ž. nazyma.
Jeskyně, -ě ž. prózd

njeňca, (jama).
Jeskyňák,-a m.jamnik,-a.
Jesle, -í ž. korto, žlobjo.
Jestli hač.
Ještě hišče.
Ještěrka, -y ž. ješčefca.
Jestřáb, -a škraholc, -a.
Jetel, -e m. džečel, -a.
Jeti I. (jedu, -eš; -e) jc,

jěchač.
Jev: na jevo dáti zje

wjec; na jevo přijíti
na zjawnosé přiňc; na
jevě býti jasne byč.

Jez, -u m. spuščadlio.
Jezdec, -dce m. jěchaf,

jezdnik; jezditi (na
koni) jěchac.

Jezero, -a s. jězor, -a.
Jezevec, -vce m. šwinc.
Ježíšek, -a Bože džěčo.
Ježiti IV. šepjeric; — se

— so.
Jěžovec, -vce m. jěžowc.
Ježto, poněvadž přetož.
Jho, -a s. kwakla, -e;

kwaka, -1, přah, -a.
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Jicen, -nu m. khlama, -y,

požeradio.Jídlo, -a jéědž,-e; cyroba,
-v ; jídelní list jědžny
list.

Jih,-u m. pol(u)dnjo, juh.
Jícha, -y ž. juška.

jee "VŽ. jerk, -a.lec, -Ice m. črono.
Jinak hewak, hewjak.
Jinde druhdže.
Jindy hewak.
Jiní, -Í s. mróz, -a.
Jinoch, -a m. mlodženc.
Jinovatka, -y ž. mróz.
Jiskra, -y ž. škra, -Y;

-fička, -y ž. škrička,-i.
Jiskřiti IV. miškorié, miš

krié, praskotač.
Jisti (jím, -íš, -1) jěsé.
Jistota, -y ž. wěstos,-e,

wěstota,-y ; jistý, -á, -6wěsty;jistě| wěsče,
wězo.

Jíška, -y ž. juška, -i.
Jiti I. (jdu, -eš, -e) hič;

jíti pro něco po něšto
hic; jde o život wo
žiwjenjo dže.

Jitřenka, -y ž. jutnička,
zornička ; jitřní jutrni.
raňiši.

Jitřití se IV. jědmiéc so.
Jitro, -a s. ranje,-a,jutro ;

dobré jitro dobre ra
nje.

Jizba, -y ž. jstwa,-y, stwa,



Jizdárna, -y ž. jěcharnja.

Jízlivý, -á, -é ščippawyJizva, -y ž. břuzna,btuz

Již gnižo, juž. [nička.Jmění, -i s. zamoženje.
Jméno, -A S. mjeno, a;

podstatné jméno wěcownik,

| Jmenovati VI rěkač,mje
nowač; jak se jme
nuješ? kak rěkaš?

Jmenovitě předewším.
Jsem (wot být) sym.Jsoucnost,-i ž.byče.
Junker, -a m. kniežk.

K.

K, ke předl.
'kaž serbske k,
k vůli dla; k vůli otci
nana dla; k vůli zá
konu zakonja dla.

Kabát, -u m. zwjefšnik,
kabat.

Kacíř, -e m. kecař, -rja;
-ka, -y ž. kecařka.

Káceti III. rubač, puščeé
(drjewo).

Káď, -č m. kadž,-e; čor
bas, -A; -ečka, -„ Ž.
kadžička.

Kadeř, -e ž. kudžef ; Ka
deřník, -A m. htadžef,
"rja; Česaf, -rja.

Kachna, -y s. kačka.
Kající, -Í, -í pokutny, po

kučacy.
Kalamář, -e m. čornidlica.

Kalendář,-e m.„protyyka,-i.Kalhoty, kalhot pl.ž.kho
lowy, -ow.

Kaliti IV. mučíč.
Kalný, -á, -é mutny.

13

z 3. pad | Kamna,
-men plur. s.

něsc, -e, khachle ž.
Kandidát, -a m. čakanc,

-a, m. kandjdat.
Kanec, -nce m. kundrosKanouti ILronič so.
Kaňka, -y ž. čornica.
Kapalněti III. židnyč.
Kapesník, -u m. rubiško.
Kaple, -e ž. kapala, y;

-plička, -y ž. kapalka.
Kapr, -a m. karp.
Kapraď, -Í žŽ. paproš.
Kapsa, -y ž. (dyp)zak, kap
Karafiát,-u m.nalik. [sa.
Kárati V. khostač ; poro

kowač.
Karta, -yž. (hrací) karta.
Kaše, -e ž. mjatka,-i, ž.;

mjatkel, -e ; wósmuž m.
Kaštan, -u m. (strom)

jěrowc, -a. [so kač.
Káti, kají se V. pokučeé,
Kavárna, -y ž.kofejowna.

Kazatel, -e m. predaj,-rja; kazatelna, -y ž
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prědarnia, -je; klětka;; Klestiti, -ím IV. kleščíc,ázati V. přikazowač,|
Kleti (kleji, -eš, -e) kleč.

Kázeň, -zně ž. krutoba.'
rědowač.

Každý kóždy.
Kde? hdže.
Kdo štó?
Kdy? hdy?
Když hdyž.
Kecati V.skepsač; 1.blab

tač, 2. připlacowač.

rubač (puč).

Klevetiti, -im IV. bachtaé,
plicač; klevetník, -a m.
bachtak,-nice,-e ž.bach
tawa; klevetnictví, -1
s. bachtanje.

Klevetník, -a m. placak,
A.

Klíč, -e m. kluč, -a ; -čČek,
Kelímek, -mku m.zaškrě

wak, tygel.
Klacek, -cku m. pjeňk.

Kladivo, -a s. hamor,-a ' (žito).klepak. | Klid,-u m. měr, -a; čČichosé,Kladkostroj,-em.křip-;© pokoj,wotpočink.
čina, čahadlo. Klidný, -á, -é změrniwy,Klam,-um.wobšuda,-y.,© měrny;klidnězměrom.

-WUm. klučik ; -Čník, -a
m. klučnik.
Kličiti, -im IV. skhadzžeč

Klamati V. jebač, šudžíč. | Klih, -u, m. klij, -a.
Klanice, -e ž. klonica,-y ;

socha, -i (při wozu).
Klátiti IV. bimbač, kha

blač; věc, která se
klátí bimbadto.

Klec, -e ž. klětka, -i.
Kleč, -e ž. klak, -a, nizke

drjewo.
Klekati V. kleknouti I.

klakač, klaknyč.
Klekátko, -a s. klečka.
Klen, -u m. klon.

Klika,É-y ž. ručica, klin
a.

Klobati V. dypač.
Klobása, -y ž. pječna kot

basa.
Kloktati I. plepotač, klu

kotač.
Klopýtati, -ám V.,-nouti

II. so potknyé ; so pod
sunyč.

Kloub, -it m. přehib;
člónk.

Klenba, -y ž. wjelb, pi- | Kloudný, -á, -6 khmany,
naňca ; klenouti II. pi
nač, wjelbowač.

Klepati V. čepač, klepaé,:
tleskaé.
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šwarny.
Klouzati (se) V. smykač

(so.)
luk, -a m.hólc: hólčisko.



Klus, -u kols; klusem
w kotlsu. [klusač.

Klusati V. kelpač, kotsač,
Kluzký, -á, -é smykly;

„ziště, -ě s. smykaňca.
Kmen, -u m. zdónk.
Kmín, -W m. kimjelčka.
Kmitati se V. bórkotač

So, mihotač so.
Kmotra, -y ž.

stónka.
Kmotřenec, -nce m. mót.
Kmotrovský kvas jha

čeřki, -ow.
Knedlík, -u m. kulka.
Kněz, -e m. měšnik, du

chowny, knjez.
Kníže, -ete m. wjeřch.
Knot, -u m. sužoh, -a.
Kňučeti III. skiwlič.
Koberec, -rce m. pře

stréěw, tepich.
Kobyla, -y ž. kobla, -y;

kobylka, -y ž. skóčk.
Kocábka, -y cywka, čol

mik.
Kocour, -a m. kocor.
Koči, -ího m. pohoně,

budkaf.
Kočičí, -1, -1 koči.
Kočka, -y ž. kóčka, -i.
Kohouf, -a m. honač, ho

nak; kohot; kohout

kmótra,

Kojná, -6 ž. dejka.
Koktati V.(zajíkavě mlu

viti) jakotač, jakočiíč.
Koláč, -e m. tykanc, +a.
Kolčava, -y ž. kohlica, -y.
Kolej, -e ž. kolija, -e ž,

kolej (studentski dom).
Kolek, -Iku m. kolk.
Kolenec, -nce m. kolij,-e.
Koliha, -y Ž. skulej, -e.
Kolik ? kelko? kak wjele?

kolik je hodin? kak je
na Času?

Kolík, -u m. kolik, -a;
kol.

Kolísati V. khablač ; -se
khabtač, dlié so.

Kolovati, -uji VL.wjerčeč
so, překhadžeč ; Koluje
pověst powěda so.

Komár, -a m. šmic, -4 ;
kuntwora,-y.

Komediant,-a m. kekleř,
-Tja.

Komín, -u m. wuhef m.
Kominík, -a sazaf, »rja ;

wuhnjef, -rja.
Konati V.činič,wukonječ.
Končetiny, -in plur. ž.

kónčiny, stawy.
Konec, -nce m. kónc;

na Konci skónc; na
konci pole skónc pola.

kokrhá honač spěwa. !Konečný, -á, é skónčny.
Kochati se V. so .zaba-, Koníček, -čka m. kónik,

wječ, so wjeselič.
Kojiti IV. čěšíč.

13"

skóčk, to je jeho koní
ček,spěwa swojehrono.
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Konipásek,-ska m.pliška.
Konopka,-Y ž. konopačk.
Konvalinka, -y ž. trupik.
Kopí,-1s. hlebja,-je, kopjo.
Kopiště, -ete, s. drěwc,-a.
Koráb, -u m. lódž.
Korál, -u m. pačef, -rja;

-ek, -ku m. pačeťk, -a;
kóraf, kóral.

Kořalka, -y ž. palenc,-a;
kořalník, -a paleňnnř,
-rja, paleňúcarnik, -a; KO
řalna, -y ž. paleňca. nja,

Kord, -u m. mječik, ka
lač, tesak.

Kořist, -ti ž. dobytk, =a.
Koroptev,-tve ž.kurotwa.
Korouhev, -hve ž. kor

hoj, -e.
Koruna, -y ž. króna.
Koryto, -a s. mjecki,-ow,

korto s.
Kositi IV. syc.
Kosý, -á, -6 nakhilny.
Kostel, -a m. cyrkej(eW),

-kwje.
Kostelní píseň kčrluš.
Kostelník, -a m. khěbě

tař, zwóúk.
Kostival, -u m. kostřadto.
Kostlivec, -vce m. kos

čowc, kóstliwc.
Kostra, -y ž. kosčowc.
Koš, -e m. korb, koš;

dostati košem dóstač
zapowědž. [korbik.

Koštk, -u m. kobjelka,
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Kotník, -u m. kulka, kót.
Koudel, -e m. džělo, zrě

bje, wochlinki, kudžel.
Koule, -e ž. kula.
Kouř, -e m. kuf, kad.
Kousati V. kusač.
Kousek, -sku m. kusk.
Kouskovati VI. častko

wačé.
Kout, -u m. nuhl, -a; kut.
Kouzelnice, -ce ž. kuzlaf

nica.
Kouzelník, -a m. kuz

taf(nik).
Kovadlina, -y ž. nakow

nik.
Koželuh, -a m. harowaí.
Kožešník, -a m. kožuchaťf,

-rja; kožušinaf.
Kra, -y ž. škruta.
Krabička, -y slójk, tyska.
Krádež, -e ž. padušstwo.
Krahuj, -e m. kraholc.
Krahulec, -Ice m. škra

holc; kraholc.
Kraj, -e m. kraj, -a, wo

krjes.
Krájeti V. (krájím, -iš,

-i) krač.
Krajíc, -e m. pomazka,

wokolenc, skibka (ty
kanc).

Krajka, -y Žž. canka, -i;
-ářka, -y Žž.cankafka;
-ář, -e ž. cankaí.

Králík, -a m. kanikl, -a;
králičí, -1, -Í kaniklacy



Krám, -u m. klamy, -ow.
Kramář, -e m. klamaf,

-rja; -fKka,-y klamafka.
Keř, -e m. keřk.
Krása, -Yž. rjanota, krasa.
Kraslice, -e ž. jutrowne

jejko.Krásný,-á,-6| rjany,
krasny; krásně rjenje;
krásnější rjeňši. .

Krásti, I. (kradu, -eš, -e)
krasé, kradnyč.

Krátiti IV. přikrótčeč.
Krátkozrakost, -i ž. bliz

kowid; -ký, -ká, -ké
blizkowidny.

Kráva, -y ž. kruwa.
Krb, -u m. něsé, -e, Wo

hnišČo.
Křeč, -e m. spinanje, -a;

wiwa, -Y.
Křehký, -á, -éÉ mjelny,

krjehki, kipry.
Krejčí, -iho m. krawc.
Krejčová, -é ž.krawcowa.
Křepelka, -y ž. pocpula,

-e Ž.; pocpula wolfa:
pět peněz! = pocpu
lik.

Kresliti IV. rysowač.
Křeslo, -a s..lěnoška.
Křestní list křéeňske wo

pismo.
Krev, krve ž. krew, -je.
Křičeti z plna hrdla

z polnej šiju wotač.
Křída, -y ž. kryda.

|

Křiklavý, -á, -é wotaty,
wótry (wo barbach).

Křikloun, -a m. škrěčak,
křičak, herjekaf.

Křísiti, -Im IV.wubudžeé.
Kritický, -á, -é rozsudny.
Kritika, -y ž. rozsud, -a.
Křiviti se IV. kwačič so,

jěrič so, křiwič so.
Křižovatka, -y křiženiščo.
Krk, -u m. šija,-je, hordio;

šátek na krk rubiško
wokolo šije.

Krkavec, -vce m. rapak.
Krmiti[V.kormič,picowaé.
Krocan, -a m.kawdron,=a.
Kročej, -e m. krok, kročel.
Kroj, -e m. drasta.
Krok, -u m. kročel.
Kromě praep. z 2. pad.

nimo, wyše.
Krotiti IV. skludžeč.
Krotký, -á, -6 skludny.
Kroutiti, -ím IV. wjerčeč.
Krt, -a m. Knot, -a; -ek,

-A m. knot.
Křtiny, -in plur. kolancija.
Křtitelnice, -e Ž. dupa.
Křupati V. třěskač.
Kručalka,-y ž. tačatka,-1.
Krychlový, -á, -6 kóst

kowy, kubikowy.
Krysa, -y wulka myš.
Krvaviti IV. krwawié; Kr

vavý, -á, -6, krwawny.
Krvotok, -u m. krjenica,

wupiaw.
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Kštice, -e ž. wlosy.
Který, -á, -é kotry; kte

týž kotryž.
Kterýsi někajkí.
Kučera, kudrna —kadeř
Kudy hdže? [kudžef.
Kujný, -á, -é kowanliwy,

kujny.
Kukačka, -y ž. kokula.
Kukla, -y ž. kukleúka,

zapřadk.
Kulhati V. khromié;

-avka, -y ž. pokhroma.
Kůl, -kolu m. kolik, -a;

socha, -i, kol.
Kůň, koně m. kóů.
Kuňkati, -ám V. bachtač,

rjechtač.
Kupa, -y ž. hromada,sep.
Kupec, -ce m.překupc.
Kura, -Y ž. skora, -y;

kůrka (chleba) skórka.
Kuřák, -a m. kurjak.
Kuře, -ete s. kurjo, -eČa;

kuřátko, -a s. kurjatko.
Kurfiřt, -a m. kurwjeřch.
Kus, -u m. (masa) časé,

častka,-1;-kruch,-a; kus.
Kutati V., -iti IV. kopa.
Kúzle, -ete s. kózlo, -eca.
Kůželka, -y ž. kehel, -a.|

Kvákati, kváču V. rjech
tati, bachtaé; žába kvá
ká žaba rjechta.

Kvapný, -á, -6 spěšny,
khwatny.

Kvas, -u, m. hosčina; Žur,
rozmodk, kwas.

Kvasnice, -e ž. droždže.
Kvedlačka, -y ž. mut

lčka, -i. [kčěc.
Kvéstl I. (kvetu, kveteš)
Květ, -u m. kéěw.
Květen, -a m. róžownik;

meja.
Květina, -y ž. kwětka;

-náč, -e m. kwětkowc.
Květná neděle bolmónň

čka.
Kvočna, -y ž. pata.
Kyčel,-čle ž. bjedro, pas.
Kýchati V. čichač, V. čich

nyé II., porskaé,
Kyj, -e m. heja, -je.
Kynouti II. kywnyé, kisaé.
Kytice, -e ž. —kytka, -y

ž. kwěčel.
Kyvadlo, -a (u hodin)

s. machawa, -y; kývati,
-ám V. kiwač.

Kýžený, -á, -é žedženy,
požadany.

L.

Labe, -e s. Lobjo, -ja.
Labuť, -ě kolp.
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Labužník, -a m. slědník.
Láce, -e ž. tunjota.



Laciný, -á, -6 tuni.
Lačný, -á, -6 hlódny,

načwutrobu.
Laditi, -Im IV. htosowaé.
Láhev, -ve ž. bleša, -e, ž.,

-ička, =yž. bleška, lahej.
Lahůdka,-y ž.khlóšéenka.
Lákati V. wabiéč.
Lakomec, -mce m. skupc.
Lakomostf,-i ž. skuposé,

-e; lakomnosé, -e.
Lakota, -y ž. skuposé, -e,

zawutlenosč.
Lakotiti IV. hramowaé.
Lalok, -u m. podhordto.
Lámání, -Í s. drjenje, -ja;

lámání v kostech suche
drjenje.

Lán, -u m. hono.
Laň, -ě ž. jeleňca.
Láska, -V ž. lubosé; la

skati (se), -ám V. maj
kačc, lubuškowač.

Laskavý, -á, -6 přečelny,
lubosčiwy. [sukno.

Látka, -y ž. mačizna, -y,
Lavice,-ce ž.lawa;-ička,

"Vyž. lawka; lávka, -y
z. tawka, -i, mosčik.

Lazebník, -a m.fazeůk,-a.
Lebka, -y Ž. nop.
Leckdo něchtóžkuli.
Leč khiba.
Léčiti IV. se hojič, lě

kowač So.
Léčka, -y

prudto, kosydio.

o

(

t

|

Led, -u m. lód, lodu.
Leda khiba.
Ledabylost, -i ž. njeroda.
Leden, -a m. wulki róžk,

januar.
Ledva lědy, léědma.
Ledví, -1 s. ledžba.
Ledvina, -y ž. jěrcheů.
Legenda, -y ž. bamžička,

legenda; legendární
bamžičkowy.

Legitimace, -ce ž.
pismo.

Lehce spát z mjehka spač.
Lechtivý, -á, -6 losko

Čiwy.
Lék, -u ru. lěkařstwo.
Lekati (se) V. stróžeč (so).
Leknín, -u m. hatna lilija.
Lem, -u m. našiwk, -a,

wobrub.
Lemovati VI. wobrubječ
Lenoch, -a m. lěniwc.
Lepenka, -y papjerc, zlé

pjeúka.
Lepkavý, -á, -6 lěpjaty.
Lesk, -u m. btyšé.
Lesknouti se II. zybolič

so, blyšéié so.
Lesník, -a m. hajnik.
Lest, lsti ž. lesé.
Lešení, -í s. róst; róšt.

WO

Leštiti, -im IV. hřadko
waé, wuswětleé (-črije),
-idlo, -a s. swětladio.

ž. lečwo, -a, Letěti III. lečec ; lítati V.
lětač;vletu (rychle)leco.
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Letnice, -c plur. ž. swjat
ki, -ow.

Léto, -a s. lěčo, -a; V
létě w lěče.

Letohrádek, -dku m.pře
lóštny hród.

Letos lětsa.
Letošní, -í, -1 lětuší.
Lev, -a m. law, -a; Iví

ček, -čka m. lawik,
lawčk.

Levák, -a m. léwušk.
Levný, -á, -6 tuni.
Lež, lži ž. tža, tžě.
Ležení, -Í s. léhwo.
Lhář, -e m. zetharnik.
Lháti I (lhu, lžeš, -e)

Ihac; Ižeč.
Lhostejný, -á, -6 bjez

džakny, indiferentny.
Lhůta, -y Ž. Čas, -a;

doba.
Libati V. wokošeč,koši ;

líbánky stódkenjedžele.
Líbiti se IV. lubič So;

to se mně nelíbí to so
mi njelubi.

Libost, -i ž. tahoda, le

posč, luboznosčé.Libový, -á, -6 libojty.
Libra, -y ž. punt, m.
Lice, -e s. lico, -a.
Licoměrník, -a m. tajenc.
Líčiti IV.lac (prudio), bar

bič so, wopisowaé;
čidlo, -a z. barbidio.

Lidé, lidí m. plur. ludžo.
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Lidský, -á, -6 člowjeski.
Lihnouti II. lahnyc; líh

nouti se lahnyč so.
Licha, -y ž. brózda,-y ž.
Lichostť, -i ž. njeruny.
LichotitiIV.liščič, pokhlé

bowač.
Lichvařiti IV. lichowač.
Liják, -u m. zliwk.
Liknavý, -á, -6 lění, po

polojčny, pomaly.
Límec, -mce m. kornaf.
Linka, -y ž. smuha, -i;

smužka, +1.
Lis, -u m. tlóč, čiščadio.

Líska, -y ž. lěska.
List, -u m. list, -a; 1op

jeno, -a ; cedla, -e ; do
poručný list zapisany
list; křestní list křéeň
ske wopismo; oddací
list wěrowaúski list;
přijímací list přijiman
ski list; rozvodový list
rozwěrowaůski list;
složní list zložny list;
úmrtní list smjertny
list; zatýkací list lo
jeřskt list.

| Listopad, -u m. nazym
nik, nowember.

Listovati VI. papjerko
waé.

Lišiti se IV. rozeznawač
-; so.

Líti (liji, -eš, -e) L lec;
líti se so leč.



Lítost, -i ž. želnosé, roz
katosč; zloba.

Litostivý, -á, -é želny,
želniwy.

Litovati V. žel byč ně
komu; líto žel.

Litý, -á, -é ztobny, čežki.
Lívanec, -nce m. plinc

(maly).Lnouti, Inu II.přiwisowač,
ktlonič so.

Loď, -i ž. lódž ; loďař, -e
m. lódžef, -rja.

Lodník, -a m. lódžnik.
Lodyha, -y ž. stotpik.
Lok, -u m. požerk.
Loket, -kte m. lohé.
Loktuše, -e ž. trawna

plachta.
Lom, -u m. skala.
Lomiti IV. tamaé.
Lomenice, -e ž. ponošk.
Lomoz, -u m. rokot, -a ;

hara, -y ; holk, -a; -ití
harowaé.

Lopata, -y ž. lopaé, to
pata.

Losos, -a m. haša, losos.
Louč, -e.ž. tučwo.
Loučka, -y ž. drjenka, tu

čka.
Louda, -y ž. komdžak;

komdžef.
Loudati se V, šmjataéso.
Louh, -u m. tuh.
Loukofť, -i ž. zwjeno.
Loupati, -pu V. bělič,

Loupežník, -a m. rubjež
nik; loupežný, -á, -é
rubježny. [pak.

Louskáček, -čku m. hit
Loutka, -y ž. klanka.
Louže, -e ž. luža.
Lov, -u m. hoňíwa.
Lovec, -vce m. hajnik.
Lovecký, -á, -é hóůtwjer

ski.
Loviti V. tojič, honič.
Lože, -e s. léhwo, ložo.
Ložnice, -e ž. lěhafnja.
Lstivý, -á, -6 lesčéiwy.
Lstný, -á, -6 lesčéiwosé.
Lucerna, -y ž. latarnja.
Luciper, -a m. lučibař.
Lůj, loje m. 1ój.
Lůno, -a s. klin. ©
Lupen, -a, -u m. topjeno.
Lupič, -e m. rubježnik.
Lupina, -yYž. šupizna.
Lugk, -u m. truk.
Luštěnina, -y tušé, fuščina.
Luzný, -á, -é krasny,

wabiwy.
Lužice, -ce ž. Serby, -ow ;

v Lužici w Serbach.
Lužický, -á, -6 serbski.
Lužičan, -a m. Serb, -Ka,

-y ž. Serbowka.
Lví, -1, -1 lawski.
Lvice, -ce ž. lawica; la

wina. .
Lviče, -ete s. lawjo, -jeCa.
Lysina, -y ž. pléch; ple

sa ; tysa.
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Lýko, -a lyko ; tykno.
Lyska, -y ž. fysak.
Lýtko, -a, s. bristwja.

Lze adv. je móžno ; bylo
lize bě móžno.

Lživý, -á, -6 zethařny.

M.

Mačkanice, -e ž.ttóčeňca.
Máchati V. machač, pan

cač. '
Maják, -u m. světtownja.
Máj, -e ž. meja; májový,

-á, -€ mejski.
Majetek, -tku m. zamo

ženje ; swójstwo.
Majitel, -e m. wobsydnik.
Majka, -y ž. mejski bruk.
Malba, -y ž..molba.
Malíček, -čku m. ma

tušk
Maličký, -á, -€ mólički

(mólički).
Malicherný, -á, -6 ma

ličkostny, matotny.
Malovati VI. molowaé.
Malý, -á, -é maly; drob

ny, šamaly; málo mato.
Mámiti, -im IV. šudžié,

mylič, jebac, pludač.
Maňas, -a m. lělak.
Mandel, -e m. pjatnak.
Mandelík, -a m. kabija.
Maně případnje.
Manžel, -a m. mandžet

ski; -ka, -y ž. -ska.
Mapa, -y ž. karta.
Marcipán,-u m. poprjanc.
Marka, -y ž. hriwna.
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Marnost, -i ž. hinitosé, po
darmosé.

Marnotratný, -á, -é bró
jaty, přečinjaty

Máselnice, -e ž.butrobas.
Máslo, -a s. butra.
Maso, -a s. mjaso.
Masopust, -u m. póst

nicy, -0w.
Mast, -i ž. žatba ; -ičČkář,

-e m. žalbowarc, wo
lijkaf.

Másti I. (matu, -eš, -e)
mylič,zasmjatowač, mu
Čič, motač.

Mastný, -á, -6 tučny ; ma
sylny.

Mašle, -e ž. — stuha, -y
ž. sekla.

Maštěný, -á, -6 začinjeny.
Matčin, -a, -o mačeřny.
Materiál, -u m. — látka,

-V ž. mačizna.
Mateřídouška, -y ž. ba

byduška.
Mateřský, -á,-é mačeřski.
Matka, -y ž. mač, -erje;

matička, -V ž. mačefka.
Matný, -á, -6 btuki.
Mátoha, -y ž. zawjert,

zawrót, šerjenje.



Mávati V. machaé, zma
howač.

Mazlíček, -čka
bušk.

Mdloba, -y ž. womora;
mdlý, -á, -é kipry, ta
hodny, stabomócny.

Meč, -€ m. mječ; tesak;
-ř, -e m. mječef,-rja.

Arvbaj -a m. mječnikm
-U měd, mjedu.

Měď -di ž. mjedž, e.
Medvěd, -a m. mjed

wjedz.
Mech, -u m. moch.
Měkký, -á, -6 mjehki.
Melivo, -a S. mléwo.
Mělkost, -1 ž. nitkosé.
Měna, -y ž. přeměna.
Méně (2. stupeň k málo)

mjenje.
Měniti IV. měnič,
Měřice, -e ž.

hachtl; měřič,
měrjef, -rja.

Mermomocíadv. z mocu,
na kóždy pad.

Městi I. meťu mjesé.
Město, -a s. město.
Měšec, -Šce m. měch, to

bota.
Meškati, -ám V. pobyč,

so zadžeržec so komžič
Měšťan, -a m., plur. -6

měščan.
Městys, -u m. městečko.

m. lu

měrica,
-© m.

Meta, -y ž. — cil, -e m.
zaměr, kónc.

Metař, -e m. mječef,- rja.
Metelice, -e Ž. mječel,

wějeúca.
Metla,-y ž. prut, šmutlica.
Mez(e), -e ž. mjeza.
Mezek, -zka m. mjesk.
Mezera, -y ž. škatoba,

mjezera, rozpuklina.
Mezi předl. z 4.a 7. pad.

th [mžikač.Mhouřiti, -ím V. mika,
Míhati se V. mihotač so,

měrkotač (so); mně se
všechno před očima
míhá mi so před Wwo
čomaj wšo mihocy.

Mícha, -y Žž. rjapowe
moz(h)y.

Míchati V. měšec; do
všeho se míchati do
wšoho so t kač.

Míjeti IV. minyč, hinyč,
mimo koho hič, jěč.

Mík,-a m. hlowaty mjeňk.
Miláček, -Ččka m. dro

hušk, lubušk.
Milíř, -e m. wuhelc.
Milo, milé lubo,
Milosrdný, -á, -€ smilny.
Milost, -i ž. hnada, mi

losé; -ostivý, -á, -é
hnadn „ m'losčiwy.

Milovatí VI. lubowač;
zamilovati Se so za
Ilubowač
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Milý, -á, -é luby, mity.
Mimo nimo, khiba ; -cho

dem připódla.Mimořádný nimorjadny;
wurjadny.

Minění, -Í s. měnjenje.
Miniti IV. měníč.
Minulý, -á, -6 zašty ; mi

nule njedawno.
Mír, -u m. měr; mírně

z měrom.
Míra, -y ž. měra, poměra.
Mírný, -á, -é změrniwy,

měrny, poměrny; míf
ně změrom, zwaha,
z mjehka.

Misa, -y ž. škla, -č,
Misič, -e m. mješef, -rja.
Miska, -y ž. stójk, šklička.
Místnost, -1 ž. městnosé,

rum, rumnosé.
Místo, -a s. městno, měst

niščo; místo předl. z
2. pad. město; místo
mne, tebe město mnie,
tebje. [městnik.

Místodržitel, -e m. na
Místodržitelství, -1s. na

městnistwo.
Míti I. (mám, -áš, -á)

měč, dyrbjec; míti se
na pozoru před(7) so
hladaé, so pasé někoho.

Mívati V. měwač.
Míza, -y ž. mjezha, brěčka.
Mizeti III. minyé so, zhu

bječ so.
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Mládě, -ěte m. mílodžo,
-eca.

Mládenec, -nce m. m'ó
dženc, nježenjenc, mio
dy hólc, pomocník, swat.

Mládež, -e ž. mlodžina.
Mládí, -í s. mtodosé,

mlode lěta.
Mladík, -a m. mlodženc.
Mladistvý, -á, -é mio

dostny.
Mlat, -u m. 1. humno;

2. wójnska heja.
Mlatec, -tce m. mtóčk,

mlóčeř,-ria; -tička, -y
Ž. mlóčawa.

Mlází, -í, -Í mlodžina,
mřody lěs.

Mlátiti IV. mlóčiíč,
Mlčelivý, -á, -é mjelčiwy.
Mleč, -e m. mlěčk.
Mléč, -i s. mlóč.
Mléčný, -á, -é mloko

wy.
Mléko, -a s. mloko.
Mlha, -y ž. kurjawa,

mtha.
Mlíčen, -čnu m. powzka.
Mlíti I. (melu, -eš, -e)

mlěč.
Mlok, -a m. mološ.
Misati V. khlóščíč.
Mlsoun, -a m. slědžak,
Mfuva, -y ž. rěč.
Mluvčí, -ího m. rěčnik.
Mluviti IV. rěčeč, powě

dač,



Mluvnice, -e ž. rěčnica.
Mlýnice, -e ž. mlynca.
Miž, -e m. zaklapnica.
Mníti IV. myslié sej, měč

za to.
Mnoho mnoho, wjele.
Mnohonásobný, -á, -é

wjelory.
Mňoukati V. mjawkač

(kóčka).
Mnouti II. trčé.
Množití se IV. množič

SO; přisporječ.
Množný,-á,-é mnohotny.
Množství, -1 s. hromada ;

Črjóda ; wulkaličba.
Moc, -i ž. móc.
Moci I. (mohu, můžeš,

může) móc ; mohljsem
moh! sym; mohl by řici
mohl rjec.

Mocnina, -y ž. stupeů.
Močál, -u tonidto, bahno.
Močálovitý, -á, -6 bah

naty, tonidtaty.
Modla, -y ž. přibóh,-oha.
Modlitba, -y ž. molitwa;

-iti se IV. pačerje spě
wač.

Modř, -i ž. módrina, mó
drosé.

Modřín, -u m. škowronč.
Mohutný, -á, -6 mócny.
Morče, -ete s. wujk.
Moře, -e m. morjo.
Morek, -u m. žro S.
Moruše, -e ž. marušnija.

Mostné, -ého s. móstne
(pjenjezy).

Mošna, -y ž. móšeň ; dyb
zak, wačok.

Moták, -u m. křipa, na
wijadlo.

Motouz, -u m. bórnica.
Motýl, -e m. mjetel.
Moučný, -á, -é mukowy,

mučny.
Moudrý, -á, -é mudry.
Moucha, -y Ž. mucha.
Mouka, -Y žŽ.muka.
Mouřenín, -a m.

nuch.
Movitý, -á, -é hibity.
Mozek, -u m.mozhy,-ow;

měknutí mozku moz
hokaz.

Možná móžno, móže byč.
Mračno, -a S. mróčno,

mróčel.
Mrak,- u m. mróčel.
Mrav, -u m. wašnje ; na

tožk; počinki; -ný, -á,
-é počinkowy.

Mravenec,-nce m.mrow
ja, -je; mraveneček,
čka m. mrowička.

Mraveniště, mrowjeni
šČo.

Mráz, -u mróz, mroza.
Mrhati V. rozbroje, roz

mjetowač.
Mrcha, -y ž. sčerb.
Mřeněk, -ňku m. šliž, m.,

črólička.

ČOr
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Mříž,-e z.lěsyca,k Mstitel,-e m.wjecef.MřitíI. (mru, mře mře) Mstíti (se) IV. wječič(so).
mrěč. Mstivý, -á, -€ wječiwy.

Mřížoví, -1 s. lěsyca. Mšice, -e ž. šmica.
Mrkati V. mikaé. Mučedníh, -a martraf.
Mrkev, -kve ž. morchej. | Mučiti IV.čwilowaé, mar
Mrňavý, -á, -€ šamaly. trowaé, krjudžič.Mrož,-em.mórž.© [kač.| Můj,má,mémój,moja,MrskatiV.morskač,Šwi-|| moje.
Mrštný, -á, -6 pružny;| Muka,-y ž. martra, čwila,

-Č Z wotmachom. krjudženje.
Mrtvice, -e ž. Boža ručka ;| Muknouti II. zyknyč, mu

ranila ho mrtvice jeho knyč;nesmím ani muk
je Boža ručka zajata. nouti ja zyknyč nje

Mrtvola, -y ž. dělo. směm.Mrtvý,-á,-€mortwy.— Muňka,-yž.skomla.
Mručeti HL mórčeč. Můra, -y Ž. murawa.
Mrzák, -a m. brašnik,| Musiti V. dyrbječ.

hubjenc, bědnik. | Myčka, -Y ž. myjefka.

Mrzký, -á, -é polupny | S -Um."předhora(kap).hanibny. Myslivec, -vce m. hajnik.

Mrzouť, -a m. mjerzak,:Mýto, -as. cto (drohowe).wobuza. Mžikati V. mikotač, (ž)miMrzutý,-á,-6mjerzaty,|— kaé.
wobužny.

N.

Na, předl. ze 4. a 6.|Nabízeti, -ím V. poski
pad. na trjeba so w|. Číč, naskičic, sadžíč.
česčinje runje tak kaž Nabobnati, -ám V. za
we serbsčinje. | uchnyc.

Naběhlý, -á, -€ wopu-| Náboj, -e m. nabitk.
chty, začekty. Nábo ný, -á, -é pobožny,Nabídka,-yž.poskičeňka,|© nabožny,nutrny.
poskitk. Nábytek, -fku m. domNabírati,-ámV.čerpač.— jacanadoba.
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Nábřeží, -í s. pobrjoh.
Nacpati (se), -cpu V.(so)

natykač.
Nač načo.
Náčelník, -a m. nawjed

nik: -nice, -e Ž. na

vyjednica.Načichnoutí IL
(za něčim).

Náčiní, -1 s.
nadoba.

Načiti I. (načnu, -eš,-e)
natyknyč (piwo); načec.

9

wonječ

sudowjo,

Náčrť, -u, -tek, -ťku m.
načisk, nasčin.

Nadace, -e ž. založk,
wotkaz.

Nadaný, -á, -6 wobda
rjeny.

Nadávatí, -ám V. swa
rječ, hanič koho, nada
wač.

Nadávka, -y ž. wudnio.
Naděje, -je ž. nadžija.
Nadělení, -Í s. wobrada.
Naděliti IV. wobradžič.
Nádeník, -a m. najomnik;

-ice, -e Ž. najomnica.
Nádherný, -á, -é nadob

ny, wulkotny, krasny.
Nadchnoutí (se) II. zahorié(so).
Nadíti, -dívati, -ám pjel

nič ; nadíti seso nadžeé.
Nádivka, -y ž. polnosé,

polň.
Nadmíru nimo měry.

Nádoba, -y ž. sudowjo.
Nádobí, -Í s. sudowjo,

domjaca nadoba.
Nadobro čiséerjenje ;, to

jsem nadobro zapo
mněl, snědl — to sym
čiséerjenje zabyl, zjědi.

Nádraží, -Í dwórniščo.
Nádržka, -y ž. zadžeržka,

skhownja.
Nadšení, -1s. zahorjenje ;

nadšený, -á, -É zaho
rjeny.

Nadutý, -á, -6 hordy.
Nádvoří, -í s. nadwór,

dworiščo.
Nahlas wótře.
Náhled, -u m.nahlad, ro

zom.
Náhlý, -á, -é nahly, zna

hleny; náhle nadobo,
nahle.

Náhoda, -y ž.
příhoda.

Nahodně njejabcy.
Náhon, -u m. nahnale,

Čěrjenje.
Náhončí, -i m. napomoc

nik.
Nahoře adv. horjeka.
Nahoru adv. horje.
Náhrada, -y ž. zaruna,

-nje.

připad,

Nahraditi IV. zarimnač,
narunač.

Náhradník, -a m. za
stupnik.
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Náhrobek, -bku m. row
ny pomník.

Náhubek, -bku m.pranc,
nahubnik.

Nachladiti IV. so zazym
nié.

Najednou z dobom, na
dobo.

Najiti IV. (najdu, -eš,
-e) namakač.

Najmouti II. wotnajeé.
Nákaza, -Y ž. nakaz, na

kaženje, pokhroma, na
tykowaca khorosé.

Nakažlivý, -á, -6 naty
kowacy.

Náklad, -u m. brěrmjo,
naktad.

Nakloněný, -á, -é pokhil
ny, podwolny; nakosny.

Náklonnost, -1 ž. přikhil
nos, lubosé.

Nákrčník, -u m. Šijnica.
Nákup, -u m. pokup.
Nakvap adv. kwatajcy,

spěšnje.
Nákyp, -u m. pokiwina,

nakid. |
Nálada, -y ž. naloženje,

rozpoloženje.
Náledí, -í s. polód, wo

škrot.
Nález, -u m. namakanka.
Nalezenec, -nce m. na

makanc.
Nalézti, najíti I. (najdu,

-eš, -e) namakaé.
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Náležeti, -im III přistu
šeé; -žitý, -á, -é při
stušny, stušacy.

Naličití IV. (past) wlac

(pasle) ; molowaéč, barič.
Námaha, -y Žž. próca;

namáhavěz prócu ;na
máhavý, -á, -é prócny;
namáhati se zapjerač
SO, prócowaé so.

Námět, -u —návrh,-u m.
namjet.

Namítati V. prajič, rjec
přečiwo čomu.

Namlouvati, -ám V. wob
fěčeé, namolwič; mna
wuhlady hic. W

Namluviti IV. narěčeč;
to lidé namluvili to su
ludžo narěčeli.

Námluvy, -uv pl. ž. wu
hlady.

Námořník, -a m.
morjan, morjak.

Nanebevstoupení, -1 s.
(N. Páně) Bože stpěče.

Nanic adv. zlčě, špatnje,
hubjenje.

Nápad, -u m. domysi,
napad.

Nápadník, -a m. lubčik,
-čef, nawoženja.

Napadení, -Í s. nadpad.
Napájeti picowač.
Naparovati se VÍ. pa

chorič.

na



Napětí, -1 s. napjatosc,
kedzbnosč.

Nápěv, -u m. hlós, na
spěw.

Napínač, -e m. kluka,
napinař.

Napinati V. pružié, pru-|
žeč.

Náplast, -i ž. bjeňtuch.
Náprava, -y ž. 1. polě

pšenje, porjedženje ; 2.
wóska.

Napřed adv. w prědku,
na prědku.

Naposledy adv.naposled,
skónénje.

Napříč 1. naprěki, 2. zna
šika, nakósnje.

Naprosto nanihdy, z pro
chom a z mochom.

Naproti napřečciwo.
Náprsenka, -nky ž.před

košulka.
Náprstek, -fku m. na

orstnik.
Nářadí, -í s. nadoba.
Náramek, -mku m. na

ručnica, wobručka.

Náramný, -á, -6 njesměr“ny, khětry; náramně
veliký žalostnje wulki.

Náraz, -u m. přistork;
ris, nawal.

Nářečí, -1 s. narěč (dia
lekt).

Naříditi, -ím IV. připo
ručič.

14

Naříkati V. skoržič, aw
jawačé.

Nařízení, -1 s. příkaz.
Nařknouti II. wobwinič.
Národ, -a m. lud.
Nárok, -u m. prawo;

právní nárok prawizna.
Narození, -Í s. narod.
Narozeniny, -nin ž. plur.

narodniny.
Nárt, -u m. narč.
Naruby adv. wopaki, ruby.
Náruč, -1 ž. tono ; tónčko.
Náruživost, -i ž. rozža

htosé.
Nárys, -u m. načisk.
Násadka, -vyž. troska.
Naschvál adv. z wot

myslenjom.
Násilí,-Í s. móc, mocy; pře

móc; násilím z mocu.
Následek,-dku m.sčěhwk.
Následovati VI. sčěho

waé.
Násobný, -á, -6 wielo

raki, zktadženy.
Nasoliti IV. naselič.
Naspěch adv. khwatajcy.
Nastati impers.(nastane,

nastalo) nastač.
Nastaviti IV. nastajič ;

„vovati VI. nastajowaé.
Nástin, -u m. načisk.
Nástraha, -y ž. lečenje,

wabjenje.
Nastydnouti se Il. so na

zymnié.

209



Nastupovati VÍ. nastu
pač. [našinc.

Našinec, -ncé m. našan,
Nať, -ti ž. zelo; nač.
Natahovati VI. nacčaho

waéč, sahač.
Nátěr, -u m.wobarbjenje.
Natírati V. barbič, mazač

(ze žatbu).
Nátlak, -u m. podtlóčo

wanje.
Naučení, -í s. nawuk

nene: nawuměcče.Naučiti IV. nawuknyč.
Nauka, -y ž. nawuka.
Náušnice, -ce ž. nawuš

nik, -ica.
Náves, -vsí s. nadows.
Návěští, -Í s. nawěšk, na

wěsé.
Navléci I. (-leku, -Češ,

-če), navlékati V. na
wlec, nawoblec.

Návladní, -ího m. rěčník.
Navlažiti IV. powložníé.
Návrat, -u m. wróčba,

nawrót; návrat domů
dompuč.

Návrh, -u m. namjet.
Navrhovati VÍ. namjeto

wač.
Návrší, -1 s. kop, wyšina.
Návštěva, -y ž. wopyt;

navštíviti IV. wopytač.
Navštívení, -Í s. wopyt;

Navštívení P. Marie
domapytanje s. Marie.
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Návyk, -u m. zwučenje,
wašnje ; -lý, -á, -6 zwu
čeny.

Navzdor, -y adv. klubu.
Nazpátek adv. wróčo,

wopječica; nazpátek

ji z wopječicuhic.Název, -zvu m. mjeno,
pomjenjowanje.

Nazítří adv. zajutřišim.
Názor, -u m. nahlad,

měnjenje, mysle pl.Nazpamětť adv. z hfowy
(wuknyč), z pomjatka.

Názvosloví, -Í s. wura
zopis, terminologija.

Nazývati V. rěkac, mje
nowač; jak se nazý
váš ? kak rěkaš?

Ne ně, jako prefix: ne:
nevím, nemám, nechci.

Nebezpečí, -Í s. strach.
Nebezpečný trašny.
Nebo abo; buď - anebo

abo - abo.
Neboť přetož.
Nebozez, -u m. njeboz.
Nebožka, -y ž. njeboza.
Nebožtík, -a m.njeboh(i);

-bočički.
Necitelný, -á, -6 niječu

Čiwy.
Necky, necek ž. plur.

mjecki, dóúca.
Něco něšto.
Něco ledabyle dělati

přez hlowu podawač.



Nectnost, -1 ž. njepočink,
zty počink.

Necuda, -y m. i ž. nje
haúbiwc; -dný, -á, -6
njehaňbity.

Nečas, -u njewjedro.
Něčí, -Í, -1 něčeji.
Nečistota,-y ž.nječistota,

brud, mazanosé; Zzne
čišťovati (se) VÍ. bru
džič (so).

Nečitelnost, -i ž. niječi
tomnosé ; -ftelný, -á, -6
nječitomny.

Nedbalec, -Ice m. nje
roda; -lý, -á, -6 nje
rodny; -lost, -i ž. nje
rodnosé, popolojčnosé.

Nedbalky, -lek ž. plur.
nócny woblek.

Nedbati V. (něčeho)
njerodžič.

Neděle, -e ž. njedžela,
tydžeň; -ní, -Í, -1 nje
dželski ; Květná neděle
botmončka. [rod.

Nedochůdče, -ete s. pa
Nedopatření, -Í s. pře

hladanje, zmylk, btud.
Nedoslýchavost, -i ž.

matostyšnosé.Nedostatek,-tku| m.
brach, khiba, fal.

Nedostávati se VI. po
brachowač, brachowač.

Nedostižný, nedostup
ný, -á, -é nedoscěžny.
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Neduh, -u m, wada, khiba.
Nedůtkiivý, -á, -é wo

bužny, wostudly.
Nedůvěra, -y Žž.njedoa

wěra.
Neduživý, -á, -é khoro

wafty.
Něha, -y ž. něžnosč, cu

njosé.
Nehet, -htu m. nohč.

Nehoda, -y ž. njezbožo.
Nehodný,

hodžny.
Nehorázný, -á, -é jakny,

jara wulki. 4 6Nehospodárný,
njehospodny.

Nehybný,-á,-é njehibity.
Nechati V. wostajič, nje

chač,da; nech toho!
wostaj!

Nechť njech; mojedla.
Nechtiti (nechci, -eš, -e)

nochcyč; mně se ne
chce mi so njecha.

Nechuť, -i ž. njechcy
Čiwosé, nochcyče.

Nějak někak.
Nějaký, -á, -6 někajki.
Nejapnost, -i ž. njewo

brótnosé; -pný, -á, -€
niewobrótny.

Nejdříve najprjedy.
Nejspíše adv. najskčřšo,

-rje.
Nejvyšší, -í, -Í wjeršny,

wjerš.

-á, -é nje
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Někdejší, -í, -1 něhduši.
Někdo něchtó.
Neklid, -u m. njeměr,

njepokoj.

Několik někotry, -tři, něšto.
Některý, -á, -6 někotry.
Nelze to móžne njeje, to

so njehodži.
Němec, -mce m. Němc;

Němkyně, -ě ž. Něm
cowka ; Německo, -A
Němska.

Německý, -á, -€ němski.
Nemehlo,-a s.měchrěpy.
Nemluva, -y m. slowo

skupc ; -vný, -6, -6 lěni,
khromy na hubu.

Nemluvně, -ete s. malo
lětne džěco.

Nemocný, -á, -€ niemoc
ny, khory.

Nemotora, -y m. = ne
mehlo.

Nemoudrost, +i ž, njem
drosé.

Nemovitost, -i ž, ležo
wnosé ; -itý, -á,-€ nje
hibliwy, -hibity.

Nemravný, -á, -6 nje
horny.

Nenáviděti,-ím III.hidžeč.

Nenávist,-| 6 Ebytyení njeje ) :
nebýti njebyč.

Neoblomný, -á, -6 nje
zlemny, twjerdy.
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Neobyčejný,-á,-é wurjad
ny; neobyčejně nimo
měry.

Neohrožený, -á, -6 nje
bojazny.

Neochotný, -á, -6 nje
zwólniwy.

Neopatrnost,
dohladanje,
liwosč.

Nepamětlivý, -á, -6 nje
dopomnity.

Nepatrný, -á, -é šamaly,
njenawidny.

Neplecha,= ž. njekhman
stwo.

Nepohoda, -y ž. njewje
dro.

Nepohodlí, -Í s. njepo
hódnosé.

-l Ž. nje
njedohlad

| Nepořádek, -dku m. nje
porjad ; njeroda.

Neporušenost, -i ž. nje
zranjenosč.

Nepozorovaně njejabcv

(niewjadcy).Nepřemožitelný, -á, -6
njepowalny.

Nepřičetný, -á, -6 bjez
rozomny.

Nepříležitost,-iž.njerada.
Nepřítel, -e m. přečiw

nik; nepřátelství, -1 s.
přečiwnistwo.

Nerad njerad; bjezdáak.
Neřád, -u m. njerada,

škerjeda.



Neřest, -1ž. njerjad, brud,
Nerovnost,-i ž. njerunosé;

njerunk.
Nerovný, -á, -€ njeruny,

škropawy.
Nerozhodný člověk kha

btak;nerozhodnážena
khablawa.

Nerozvážlivost, -1 ž. nje
domysl; nerozvážlivý,
-á, -é njedomyslny.

Nerv, -U m. čuwa, Čuw,
čujawka.

Nesčíslný, -á, -6 njeli
čomny.

Neschopnosť, -i ž. nje
khmanosé; neschopný,
-á, -6 njekhmany, nje
hodžacy.

Nesmělost, -i ž. bojazli
wosé.

Nesnáz, -e ž. zadžěwk,
wobčežnosé.

Nespokojenec, -nce m.
njespokojnik.

Nezpůsobilý, -á, -é nje
khmany.

Nestarati se V. njerodžič.
Nestranný -á, -é nje

stronski.
Nestvůra, -Y ž. potwora,

wohidmo.
Nestydatost, -i ž. njehaůň

bitosé.
Nesvár, -u m. rozkora.
Nešpory, -por množ. ž.

nyšpor.

Neštěstí, -1s. njezbožo.
Neštovice, -e ž. jětro.
Neúhledný, -á, -6 njena

hladny, šamaty.
Nevázaný,-á,-é njehorny.
Nevěsta, -y ž. njewjesta.
Nevěstina výbava nje

Wwjesčinske kubio.
Nevěstka, -y ž. kurwa.
Nevhod adv. njehódž.
Nevkus, -u m. njeleposč.
Nevele, -e ž. rozkora.
Nevražiti, -ím IV. hidžič.
Nevrlost, -i ž.wobužnosé.
Nevýslovný, -á, -é nje

wuprajny.
Nezbeda, -y m. wólnik

m.; nezbedný, -á, -é
samopašny.

Nezdar, -u m. njewu
spěch,njeporadžeňstwo.

Nezdolný, -á, -é njepo
owalny.

Nezkušený, -á, -6 nje
nawědžity; hišče syry
za wušomaj.

Nezpůsob, -u m. njepři
stojnosé.

Nezřízenost, -1 ž. njepo
měrnosé. bjeny

Ne čstný, -á, -6 zhuNěžný, -á, -É něžny, cu
ni, lesny, drobny.

Nic nic, ničo; nic nevi
děti ničo njewidžeč;
nic o tom neříkej ničo
wo tom njepraj.
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Nicka, -Y ž. nička.
Ničema, -y m. njedočink,

slépc, njekhmanik, zlo
stnik.

Ničemník,-a m.njekhma
nik.
NIČÍ ničeji.
Ničiti IV. kepsaé, ničič.
Nijaký, -á, -6 nikajki;

nijak nikak.
Nikdo nichto. .
Nikdy ženje, nihdy, na

nihdy.
Nif, -i Žž. nic; cworn;

cwjern; nitěný, -á, -6
ničaty.

Nitro, -a s. nutro.
Niva, -V ž. hono.
Neústupný, -á, -6 nje

powalny.
Noc, -i Ž. nóc, nocy;

V NOCÍ w nocy, nocy;
štědrovečerní noc Bo
ža nóc.

Nocleh, -u m. nócléhwo;
-árna, -Yhospoda.

Noh,-a štyrinohaty ptak ;
sup.

Norka, -Y Žž.nórc,nurc.
Nouze, -e ž. čwila, mar

tra, nuza.
Nováček, -čka m. no

wak; nowačk.
Novinář, -e m.časopisnik.
Novinka, -y Žž.nowizna.
Nozdra, -y ž. khrjapina,

nózdra.
Nuda, -y ž. wostudiosé.
Nudle, -e ž. bibasa, nudla.
Nuhnati I. snuchlič.
Nutiti IV. nučič, nuzo

wac; nutiti se nučié so
dač, kazanja hladač.

Nutnost, -1 ž. potrjeba,
nuznosé.

Nutný, -á, -6 trěbny,
nuzny.

Nůžky, -žek plur. ž. no
ŽICy.

Nýbrž ale.
we w >

Nyní nětk, nětko.

0.
O předt. z akk. a lok, wo;

jde o hlavu dže wo
htowu; usilovati (na
máhati se) o dobrou
věc prócowač 50 wo
dobru wěc.

Ob předt. wob; ob den
wob džeň.
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Obal, -u m. wobalenje,
wodžěčce, wobal(k).

Obálka, -y ž. wobalka.
Obapolný, -á, -6 wo

bostronski, wobostro
nity.

| Obava, -y ž. bojosé, stra
chowanje.



Obávati se, -ám se V.
strachowač so.

Obcovati, -uji VI wob
khadžec; obcovací řeč
wobkhadna rěč; obco
vání, -1.s. wobkhad.

Občan, -a m. stačan;
-ský zákonník krajny
zakonik ;-ský rok swět
ne lěto.

Občas druhdy, hdys a
hdys.

Občerstviti, -ím IV. wo
křewič,

Obdařiti, -im IV. darič,
wobradžič;obdarovati,
-uji (někoho) VI. daro
wač, wobradžeč.

Obdéělník, -u m. prawo
kutnik.

Obdoba, -Y ž. napodoba,
analogija.

Obdržeti, -im III, dóstač.
Obec, -bce ž. gmeina.
Obecní, -í, -i gmejnski.
Obecný, -á, -6 powšit

kowny, zjawny, zhro
madny.

Obejiti, obejdul. wobeňč;
obejíti se dosahač.

Oběh, -u m. běhto, wo
běh; dáti do oběhu do
běhla dač.

Obejmouti,
wobiječ.

Oběsiti se, -im se [V.
wobwěsnyč so.

obejmu |.

Obeslati, obešlu V.pře
prosyč, po-, předwotač.

Oběť, -i ž. wopor.
Obětavý, -á, -€ wopor

niwy.
Obětovati, -uji VÍ. wo

prowač.
Obezřelý, -á, -é wob

hladny, wobhladniwy.
Oběžnice, -e ž. khodžica,

planeta.
Oběžník, -u m. wokol

nik, rozpis.
Obhajovati (se) VI. wo

barač (so); škitač (so).
| Obhájce, -e m. škitowaf,wobrónik,| prawiznik,

rěčnik.
Obhajoba, -y ž. wobrona,

wobaranje.
Obhlídka, -y ž. wobhlad,

wobhonjenka, wob
hladka.

Obcházka,-y ž.wobkhód.
Obhroublý, -á, -6 po

hrubotny.
Obchod, -u m. klamy, wi

kowanje, wobkhód.
Obchodník, -a m. wob

khódnik, wikowař; ob
chodník (s) dobytkem
wikowaf ze skotom.

Obchodovati, -ují VÍ. wi
kowač, wobkhódowač.

Obchůzka, -y ž. wob
khódba, wobkhód.

Obíhati, -ám V. wobě
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hac, wjeréeč so; měsíc
obíhá kolemzemě —
měsačk wjerči so Wo
kolo zemje.

Obilí, -1 žito; trejda.
Obírati se V. zaběrač so.
Objednati, objednávati

V. -ám skazaé, skazo
wač. [zanka.

Objednávka, -y ž. ska
Objem, -u m. wobjim.
Objeviti, -im IV. wot

kryč, (wu)namakač.
Obklad, -u m. zawobal,

wohréwk, wobklad.
Obklíčiti, -ím IV. wob

stupič, wobdaé.
Obklopiti, -ím IV.= ob

klíčiti.
Oblak, -u m. plur. -a,

-ak mróčel, mróčno.
Oblažiti, -im [V. wozbo

žič.
Obléci I. (-leku, -Češ,

-če) woblec, drasčíč.
Obleva, -y ž. tače.
Obličej, -e m. wobličo.
Oblouk, -u m. wobtuk.
Obluda, -y ž. njetwora,

bludmo, njeplech.
Oblý, -á, -é kulojty.
Obnášeti, -ím V. wuno

šeč, wučinjeé.
Obnos, -u m. wobnošk,

suma.
Obočí, -1 s. brjowka, nad

woči, wobwoči.
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Obor, -u m. wotrjad,
prawo, wěc.

Obora, -y ž. zwěrjenc.
Obořiti se, -ím se (do)

dač so do někoho,
wottorhnyč so na ně
koho.

Obouti, obuji [. wobuč;
obouvati, -ám V,wo
buwač.

Obrana, -vy ž. wobora;
zemská obrana krajna
wobora.

Obrat, -u m. wobrót, pra
jidmo.

Obratel, -tfle m, člónk,
pačef. [nik.

Obratlovec, -vce m. rjap
Obratník, -u m. wobrot

nik, mjezywrótnik.
Obratný, -á, -6 wierl

liwy, wobrótny.
Obrok, -u m. pica (kon

jaca).
Obroditi, -im IV. wobro

džič, znowa narodžič,
wozrodžič.

Obryně, -ě Ž. hobrica.
Obsáhlý,-á, -é wobsažny,

wobsahly.
Obsáhnoutií, -nu II. wo

přiječ, wobpřimnyč,
Obsluha, -y ž. wobslu

ženje, postužowanje.
Obsluhovačka, -Y ž. po

stužnica, wobslužowař
ka.



Obstojný, -á, -é znjesny.
Obtékati, -ám V. wokoto

čeho čec, běžec; rěka
obtéká ostrov — řeka
běži (čeče)wokoto kupy.

Obtěžkati V. wobčežkaé,
so zaňé, so doňé.

Obtíž, -e ž. wobčežnosč,
wobdčeža.

Obuv, -i ž. wobuče.
Obuvník, -a m.

(wjetši).
Obvětí, -Í s. hrono.
Obviniti, -ím IV. wob

skoržič, winu dawač.
Obvinouti, -nu II.wobwič.
Obvyklý, -á, -é zwučeny.
Obyčej, -e m. wašnje,

zwučenje.

obtá ný,-á,-é jednory.Obydlí,-í s. wobydlenje,
bydto.

Obytný, -á, -é wobydto
mny; obytné stavení
domske.

Obývati, -ám V. woby
dleč, bydlié.

šewc

Obžaloba, -y ž. wob
skóržba.

Obžalovati VÍ. wobskor
žiČ.

Obžinky, -nek plur. ž.
domkhowanka.

Obživa, -y ž. zežiwjenje.
Ocas, -u m. wopuš.
Ocel, -e ž. worcí.
Ocet, octa m. kisalo.

Očekávati VI.
wač.

Očistec, -tce m. čisé.
Očitý, -á, -é wóčny, na

wočity; očitý svědek
swědk na woči.

Očkovati, -uji VL.(jětra)
ščěpič.

Od předt.z 2. pad. wot;
odzadu wot zady.

Odbočiti, -ím IV. wot
wobročič; odbočka, -y
Ž. wotnóžka.

Odboj, -e m. napřečiwje
nje, zběžk. :

Odbor, -u m. wotrjad,
wěc, prawo.

Odborný, -á, -é wěcy

MDSTOJY, Wwotrjadny.Odčiniti, -ím IV. narunac,
zarunač, pokučič.

Oddaný, -á,-é podwólny:
oddaný býti přiwiso
wač.

Oddati (se) V. wěrowac
(so), wěnowač so.

Oddavky, -vek pl. ž.
wěrowanje.

Odehráti (se), -hraji V.
odawač so.

Odebrati se V. podaé so,
wotteňé.

Odepsati —-odepíši V.wotpisač| (pisomnje),
wotmolwič.

Odepříti, odepru [. za
powědžič.

wočako
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Odév, -u
drasta,
blek.

Odevzdanost, -i ž. po
dače.

Odevzdati V. přepodač,
wotedač.

Odhad, -u m. wobličenje,
zdanje, wošacowanje.

Odhadnouti, -nu II,hód
noséic; odhadovatí VÍ,
-uji šacowač.

Odhaliti, -ím IV. wotkryč.
Odhodlati se, -ám V.

rozsudžič so.
Odchod, -u m. wotkhad,

wotjězd.
Odchylka, -y ž.wuwzace,

rozdžěl, wotkhilenje.

m.© Suknja,
wodžěw, Wo

Odkládati V., -ám wotstorkowač,© wotklado
wač.

Odkud zwotkel.
Odkvět, -u m. hinujenje,

wotkčěwanje.
Odlehlý, -á, -é zdaleny,

wotlěhty, wotležany.
Odloučiti, -im IV. wot

džělič, wosamotnič.
Odloučenost,-i ž.samota;

V odloučenosti wo sa
moce, za Číchim.

Odlouditi, -im IV. wu
wabič, wuludač.

Odluka, -y ž. džělenje.
Odměna, -y ž. myto; od

měniti se, -ím IV. my-,
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towač, wotplačic, sowotrunač.
Odmítati, -ám V. wotpo

kazowac; odmítnouti,
-nu II. wotpokazač,
zkrótka wotbyc.

Odmluva, -y ž. wotpo
wědž, napřečiwjenje, na

řečorěč.
O mykati,-ám V.wofai

kac, wotzamkač, wot
činječ.

Odněkud wot něhdže.
Odnikud wot nihdže.
Odpárati, -áři V. wot

róč, rozpróč.
Odpírati = odepříti.
Odpoledne, -e s. po

poidnje.
Odpor, -u m. napřeči

wjenje, napřečiwnosť,
stajenje (so).

Odporučiti, -ím IV., od
poroučeti, -ím V. po
ručič, -čeč.

Odpověď, -i ž. wotmotwa,
wotpowědž.

Odpovědný, -á, -6 za
molwity. [wisko.

Odrhovačka, -y ž. spě
Odročiti, -ím IV. wot

storčič, přepoložič, wot
tožič.

Odrodilec, -Ice m. wot
rodženc.

Odstavec, -vce m. staw.
wotrězk, wotdžěl.



Odsuvník, -u m. kwačka,
wotfsuvnik.

Odškodné, -ého s. wot
runanje.

Odšoupnouti, -nu II.wot
storčič, wotsunyč, wot
kopnyč.

Odšťěpek, -pku m. špak.
Odtud — odsud wotsal,

wottud(y); odsud jíti,
táhnouti ( wotsal ca
hnyč.

Odtržek, -žku m. wot
torhk, wotedréwk.

Odůvodniti, -ím IV. wo
podstatnič, podač, wo
zjewič přičiny.

Odvaha, -y ž. zmužitosč,
wutrobitosc.

Odvěsna, -y ž. prawo
nuhfownik, kateta.

Odveta,-y ž. (wospijetne),
wotrunanje, wječenje.

Odvod, -u m. měra, wu
zběhowanje (wojakow).

Odvolati (se) V., -ám
(se) wotwolač, powo
lač so. [Drónič.

Odzbrojiti, -im IV. wot
Odznak, -u m.wotznamjo.
Ohař, -e m. (hoútwjefski)

pós.
Ohava, -y ž. njetwora.
Ohavník, -a m. njekni

čomnik, njedočink.
Ohbí, -1 s. (nohy) zhiba

dto (nohi).

Ohebný,-á,-6| zhib
njomny, šwižny.

Ohláška, -y ž. připowě
. danje, wozjewjenje.

Ohlas, -u m. wothlós.
Ohlásiti IV. wozjewič.
Ohlávka, -y ž. hlowajca.
Ohnisko, -a s. wóhnišCo,

něsé; palnik, palniščo.
Ohnivzdorný, -á, -É nje

spalny.
Oholiti, -im IV. wotru

hač so (z britwju).
Ohon, -u m. wopuš.
Ohrada, -y ž. wobróna.

šlaha.
Ohraditi se IV., -ím Se

přeciwičso, wobarač so.
Ohraničiti, -ím IV. wob

mjezowaé.
Ohřáti I., ohřeji V. wo

hrěč.
Ohrnouti, -nu II. wuhor

nyč.
Ohromiti, -ím IV. pohlu

šič, wostróžič.
Ohromný, -á, -é hobrski,

njesměrny.
Ohyb, -u m. zhibk.
Ohýbati, -ám V.

wjeé, zhibač.
Ohyzdnost, -i ž. wohi

dnosč.
Ochota, -y.ž. zwólniwosč,

dobra wola ; -ný, -á, -é
zwólniwy, hotowy.

Ochotník, -a m. ubo

zkři
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waf,diletant ; -ický,-á,

E lubowařski, diletantski.
Ochrana, -y ž. zakit, škit ;

ochranná známkaškit
na znamka.

Ochránce, -nce m. za
kitaf ; škitaít; ochrán
kyně, -č ž. zakitafka.

Ochraptěti, -im III. zdy
bawječ.

Ochutnati, -ám V. wo
ptač.

Oj, -e ž. abo oje, -e s.

wojoOjedinělý, -á, -6 rědki.
Okamžik, -u wokomik,
Okap, -u m. wotkap.
Okázalý, -á, -6 pyšny,

nazdaty.
Oklamati V. zludač,wob

šudžič, zjebač.
Oklika, -vy ž.

puč wokofo,
Okolí, -í s. wokolina.
Okolky, -ů pl. m. wokoly,

starosé.

wobpuč,

Okolnost, -i ž. wobstoj= |
nosč.

Okostice, -e ž. pokós
Cica.

Okoun, -a m.. pjersk
(ryba).

Okraj, -e m. hroma, po
mjezy.

Okrasa, -y ž. porjeúšeň
ka, debjeňka.
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Okřáti, okřeji V. wokře
wič so.

Okřín, -u m. pleča- (za
twaroh), šklica.

Okrouhlý, -á, -6 kulo
waty.

Okružní dráha, -L -y ž.
kružna železnica, kolo,
khódna železnica.

Okurka, -y ž. kurka.
Okysličiti IV., -im wo

kisličič, zezerzawič.
Olejnička, -y ž. wolijowa

škleňčka.
Oloupati, -ám V. wo

bělič.
Oloupiti, -ím IV. (wu)ru

bič, někoho Wwoněčo
přinjesé.

Olovnice, -e ž. wolojnica,
wo'ojanka.

Olovo, -a s. wotoj.
Omáčka, -y ž.juška, maČa,

mačadto.
Omakati, -ám V. wob

masačé.
Omámiti, -ím IV. pohlu

šič, do wuši stupič.
Omastek, -tku m. začínk.
Omastiti, -im IV.začinječ.
Omdleti, -ím III. znje

mócnic, bjezmócnié (do
womory padnyč).

Omítka, -y ž. wobrnjetk,
wobčisk.

Omladina,-y ž.mřodžina.
Omluva, -y ž. zamotwa.



Omluviti, -im IV
motwič.

Omočiti, -im IV. namočič.
Omráčiti, -im IV. po

htušíč.
Omrzeti, -im III.wobozyč,

wostudžič.
Omyl, -u m. zmylk.
On, ona, ono wón, wona,

wono.
Onemocněti, I.

skhorječ.
Onen, onoho wony.
Opak, -u m. napřečiw

nosčé. towaé.
Opakovati VI. wospje
Opanovati,-uji VLzwob

knježič, dobyč.
Opat, -a m. abt.
Opatrně zwaha.
Opatrný, -á, -é kedžbli

wy, wobhladniwy.
Opatrovna, -y ž. džěs

čownja.
Opatřiti, -im IV. (z)wob

starač.
Opatrovník, -a m. škito

waf, zastaraf.
Opatrovati, -uji VI. ški

tač, škitowaé, pěstowač,
pasč, hladač, khowač.

Opěradlo, -a s. woblo
ženje, wobložk, zepje
radto.

Opět wospjet, znowa.
Opětovati, -uji VÍ. wo

spjetowaé.

za

-m

Opětovný, -6 wo
spjetny.

Opevnění, -í s. hrodžiščo,wobhrodženje,| wob
twjerdženje.

Opice, -e ž. wopica, mal

9

-A,

a.
Opilství, -i s. wopilstwo.
Opilý, -á, -6 pjany.
Opírati V. (se), -ám ze

pjerač (so).
Oplakávati V. žarowac,

woplakowač.
Oplatka, -y ž. delčka,

woblatko.
Opona, -y ž. zawěšk.
Opora,-y ž. zepjera;pod

pjera.
Opomenutý, -á, -6 za

byty.
Opovážiti se, -ím se IV.

zwažič sej, skhroblič so.
Opovrhovati V. zacpě

wač.
Oprátka, -y ž. wotežka,

powjaz.
Oprava,-y ž. porjedženje.
Opraviti IV. porjedžič;

-ovati VI.porjedžoviat.Opuchlý, -á, -6 začekly.
Oř, -e m. kóň (w bas

niskej rěčí).
Oráč, -e m. ratař.
Orba, -y ž. rataístwo, ról

nistwo.
Orloj, -e m. časnik (za

starski).
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Orodovati, -uji VI. pro
syč za, rěčeé za.

Osa, -y ž. wóska.
Osamělý, -á, -é wosamo

Čeny.
Osení, -Í s. wosyta rola,

sytwa.
Osidlo, -a s. wlečwo ; ko

sydto.
Oslava, -y Ž. swjedžeů,

swjatočnosčé, woslaw
jenje.

Oslnouti, -nu II. woslep
nyč.

Oslovení, -Í s. narěč.
Osmahlý, -á, -é wu

smahly.
Osnova, -y ž. namjet, roz

mjet.
Osnovati, -nuji VÍ. na

snowač.
Osobní wosobinski.
Osobitý, -á, -é wosebity.
Osočití, -im IV. při

stodžeč so na někoho.
Ospalec, -Ice m. zaspanc,

spanc.
Ospalý, -á, -É zaspany,

sparny.
Ospravedlniti, -im IV.

wusprawnič.
Ostatek, -tku m.zbytk.
Ostatně adv. hewak.
Osten, ostnu m. kocht,

kónčk, katač.
Ostřice, -ce ž. rězna.
Ostřiti IV. wótřič.
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Ostruha, -y ž. = ostroha,
*y Ž. wotroha.

Ostrov, -a m. kupa.
Ostružina, -Y ž. Čornica,

čefnjowa jahoda.
Ostrý, -á,-é wótry ;ostře

Wwótrje; ostřeji wótřišo.
Ostuda, -y ž. haňba.
Ostýchati se, -ám Se so

boječ, so haúbowaé,
někoho byč za trach.

Osutina, -y ž. wubitk.
Osvěta, -y ž. woswěčenje,

kultura.
Osvěžiti, -ím IV. wočer

stwié, wokřewič.
Osvícený, -á, -é woswě

éeny. Isypica.
Osypky, -pek pl. ž. wo
Ošáliti, -im IV. zludač,

wošudžič, zjebač.
Ošatiti, -im IV. zdrasčíč.
Ošedivěti, -ím III. zeše

džiwječ.
Ošiditi, -im IV. zludač,

wobšudžič.
Ošklíbati se, -ám se V.

(z hubu) sčahowaé; Ši
balscy so smječ.

Oškliviti IV. (se) wohid
nyč, wohidžic, žadlawič
(so); -ý, -á, -é wohidny,
žadlawy, grawočiwy.Oštěp,-u| m.hlebja;
kopjo.

Otáčeti; -ím V. wjerčeč,
wobročeč.



Otázka,-y ž. prašenje.
Otazník, -u m. prašatko,

prašak.
Otec, -tce wótc, nan;otče!nano!| otcov

ský, -á,-é wótcny, na
nowski; otčina, -y ž.
wótčina, wótcny kraj;
nevlastní otec přirod
ny nan.

Otep, -i ž. waf m., wo
klep; otýpka, -y ž.
walčk, woklepka.

Otevřiti IV. wotčinié,wo
tewrič,

Otočiti IV. wobwjertnyč
so, wobročič so.

Otok, -u m. začeklina.
Otop, -u m. tepjenje.
Otrapa, -Y m. a Žž.pře

sčéěhak, drač, wilka.
Otráviti, -ím IV. zajě

dojčié, z jédom zawdač.
Otravný, -á, -6 jědojty.
Otrlý, -á, -é kruty pře

óiwo něčemu.
Otrok, -a m. njewólnik ;

otrokyně, -ě ž. nje
wólnica. :

Otupělý, -á, -6 tupy pře
čiwo něčemu.

Otvor, -u m. džěra, wot
Wwjera.

Ovad, -a m. čelčk.
Ovar, -u m. powar.
Ovčinec, -nce m. wo

wčernja,; OvCe, -e ž.

wowca; ovčák, -a m.
wowčef.

Ovdověti, -ím III. zwu
dowič.

Ovládati V., -nouti II.
wobknježeč,-žié, dobyč.

Ovlažiti, -im powtóžníc,
wornačeč.

Ovoce, -e s. sad, plody.
Ovšem wězo, wěso.
Ovzduší, -í s. wobwětr,

atmosfera.
Ozáblý, -á, -é zwozab

jeny.
ozářiti, -ím IV. wobswě

Čič.
Ozbrojenec,

brónjenc, wobrónjenc.
Ozbrojiti se IV. wobró

nič so.
Ozdoba, -y ž. pycha;

ozdobiti, -ím IV. wu
pyšic.

Ozdravěti, -ím IIL wu
strowič so.

-nce ITI.

Ozdůbky, -bek ž. pl.
drobnostki.

Ozim,-u m.wozymina, na
zymny syw.

Označení, -Í s. woznam
jenjenje.

Označiti IV. woznamje
nič.

Oznámiti IV., -ovati VI.
woznamjenič, wozjewié.

Oznámení, -Í s. nawěšk,
nawěsé.
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Oznamovatel, *€ ni na
wěstnik; oznamo-vací
způsob (-ího -u) wob
kručace wašnje, indi
kativ.

Oznobenina, -y ž. wo
zabíizna, Wozabjeňca;
oznobití, -ím IV. wo
zabíč.

Ozvěna, -y ž. wothlos,
echo. [wozynk.

Ozvuk, -u m. wozwuk,
Ožebračiti, -ím IV. naprošefske| borfo| při

njesé.
Oželeti, -ím III. želič, ža

rowaé; (po)zabyč.
Ožralec, ce m. wopife.

P.
Paběrek, -rku m.

zběrka, dozběrka.
Packa, -y ž. paca.
Pačes, -u m. plur. pa

Česy pačosy, -ow.
Páčití IV. pačič, šacowač.
Padělek, -Iku m. potwar,

falšowanka.
Padouch, -a m. njekní

Čomnnik, slépc, njedo
čínk. [horčina.

Pahorkatina, -y ž. pa
Páchati, páší V. skučič.
Páchnouti,-nu wonječ;

smjerdžeč.
Pachole, -ete s. hólčk.
Pacholek, -Ika m. wo

tročk ; njedočink, njek
ničomnik.

Pachtiti se, -im se ža
dač za čim; prócowaé
So Wo Čo.

pochut, -i ž. dostód.ak pak, dha, potom;
kdo pak štó ha.
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po Páka, -y ž. pačak.
Pakostnice,-e ž. wičnosc.
Palaš, -e m. jězdniski

mječ, tesak.
Palba, -y ž. trělenje.
Palcát, -u m. wójňska

heja, kijeňc.
Palec, -Ice m. palec.
Paleček, -čku palčik.
Palice, -e ž. bušak, heja.
Palíč, -e m. zapalef.
Páliti, -im III palič; třě

lec ; čěrié za někim.
Palouk, -u m. holina, Ťu

čína, trawnik.
Paluba, -y ž. palubia,

lódžna tubja.
Pamatovati, -uji VÍ. my

slič, spominaé, dopo
mnié so; pamatovati
si něco spomjatkowač
sej něšto; pamatovati
se na něco dopomnječ
so na něšto.

Pamět, -i ž. pomjatk;



říkati zpaměti z po
mjatka prajič.

Paměti, -1 ž. plur. dopo
mnjenki, memoary.

Pán, -a m. knjez.
Panenka, -y ž. klanka;

knježnička, holička ; zer
nička.

Pánev, -nve Žž. pónoj.
Paní, -1 ž. knjeni, -nje.
Panna, -y ž. kniežna,

klanka. žiwy.
Panovačný, -á, -6 knje
Panovati,-uji VLknježié.
Pánovitý, -á, -6 kniezow

ski, knjezojly.
Panovník, -a m. knježef.
Panská, -é ž. jstwinska,

nastwiňca.
Pánský, -á, -é knježski,

knježi, za knjeza.
Panství, -Í s. knježstwo

(wobsydstwo).
Panstvo, -a s. knježstwo,

knježa (wosoby).
Pantáta, -y m. hospodař.
Papež, -e m. bamž; -Ský,

-á, -6 bamž(i)ski; -úv,
-Oova, -ovo bamžovwy.

Papežství, -Í s. bamžíi)
stwo.

Papír, -u m. papjera;
psací papír pisanska
papjera.

Papírna, -y ž. papjernik.
Papírník, -a m. wob

khodník z papjeru.
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Papiroska, -y ž. cigareta.
Papoušek, -$ka m. pa

puch, papagaj.
Paprsek, -sku m.promjo,

pruha ; paprsek u kola
zwjeno.

Pár,-u m. por, par, dwo

jica. zapřah.Párati V. próč.
Parátko, -a s. šparawka,

aradto.
Párek, -rku m. par; kot

bascy (dwě), zróstlik.
Pářiti se IV. rytowač, so

dwójič, so wodžič, so
honič.

Pařez, -u m. ščokowc,šéo
kowina, (zhnily) pjenk.

Pařeznice, -e ž. rodawa.
Parma, -y ž. barma.
Parohy, -ů pl. m. rohizna.
Parostroj, -€ m. parnica,

parny strój.
Paruka, -y ž. wloseňca.
Pás, -u m. pas, Wwopas,

řepask.
Pásati, -ám V. pasač,

asé (so).
Pásek, -sku m. pask.
Pasíř, -e m. pasnik.
Páska, -y ž. bant.
Pásmo, -a .s. pas, wopas.
Pasowati, -ují VÍ. (na

rytíře) pasowač (na ry
Čerja).

Pasovec, -vce m.pasowc.
Past, -1 ž. pasle.
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Pásti po někom někoho
pasé, za někim pasé.

Pastucha, -y m. pastyf.
Pastuška, -y gmejnska

khěža.
Pata, -y ž. pjata.
Pátek, -tku m. pjatk;

Veliký pátek Čichi

Oulků) platk; páteční
pdátk ownyPáteř, -e Ž.rjap.
Pátrati V. (po něčem)

slédžič (za něčim).
Patřičný, -á, -6 příslu

Šacy, naležity.
Patrný, -á,-é widžomny,

Čujomny.
Patro, -a s. džasno,Šos,

poskhód, [stawa.
Paveza, -y Žž. škit, na
Pavezniík, -a m. škitnik.
Pavouk, -a m. pawk.
Pavuza, -Y žŽ.powoz.
Pazneht, -u m. panoht.
Pažba, -y ž. toporo (trěl

bne).
Paže, -e ž. paža, ramjo.
Páže, -ete s. panoš.
Pažitka, -y ž. kóbolčk.
Pec, -i ž. pěc.
Pecen, -cnu m. pokruta.
Péci I., peku, -češ pjec.
Pecka, -Y Ž. póčka.
Peckovice, -e ž. póčkoj

ca, póčkowy sad.
Péče, -e ž. wobstarosé,

zastarowanje.
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Pečeť, -1 ž. pječat.

Pečlivý, -A, Lá pporjadny,
swěrny,kedžbliwy;olivě swěru.

Pečovati, -uji VÍ. staré
Pěchota, -y ž. pěškow

stwo, infantrija.
Pekelec, -e m. hela (za

kachlemi).
Peklo, -a s. hela.
Pěkný, -á, -é rjany, ši

kowany.
Pel, -u m. kwětkowy

(drobny) próšk.
Peluněk,"ku m. polon.
Peň, pně m. zdonk, pjenk.
Pěna, -y ž. ješé, pěna.
Pěnice, -e ž. šěračk.
Peníz, -e m. pjenjez.
Pěnkava, -y ž. zyba.
Pentle, -e ž. bant.
"| Pepř, -e m. popjeť, -rja.
Pepřenka, -y ž. popjef

nička.

Peřej, -e ž. a m.ručej(o.Perla, -y ž. parla, pačeí
Perleť, -i ž. parlowina.
Perlík, -U m. pyrla.
Perník, -tt m. poprjanc.
Perný, -á, -6 twjerdy,

kusaty hófki.
Peruť, dž. lečica,křidlo.
Perutý, -á, -6 křidtlaty.
Pes, psa m. pós; psice,

-e ž. beja; psí psyči.
Pěst, -i ž. pjasé.
Pěstoun, -a m. kublaf.



Pěstovati (se) VI. plaho

wač (50), kubtlac, hajič.Pestřiti se V. pisanič so.
Pestrý, -á, -6 pisany.
Pěšáak, -a m. pěšk.
Pět pječ.
Pětka, -y ž. pjatka (vulg.

džesač krónow).
Pětník, -u m. l10Ohalerski

pjenježk.
Petrklíč, -e m. kropačk.
Pěvec, -vce m. spěwaf.
Pěvkyně, -č ž. spěwafka.
Pevnina, -y ž. twjerdž,

kruty kraj, twjerdžina.
Pevnost, -i ž. twjerdžizna.
Pevný, -á, -6 kruty.
Píď, -i ž. pjedž.
Píchati V. klóč, kalač;

pravda do očí píchá
rawda woči kole.

piják -a m. pičk, pijak.Pijavka, -y ž. pijelca,pi
janca; pijavice, -e ž.

ijelca, pijanca.
Pijavý papír, -ého -u m.

pijawa papjera.
Pilník, -u m. pilka, fila,

ilničk.
Pilulka, -y ž. pila, plack;

kriepka.Pípati V. piwčeé.
Piplati (se) V.

(so).
Píseň, -ně ž. pěseň.
Pískati, -ám V. hwizdač,

zaskiwlič, kwičeé.

pimplič

I5*

Písmák, -a m. samowu
čenc.

Pišťala, -y ž. piščel, piš
čalka, tarakawa.

Di -u m. tačel. 1ka,-y ž. pijeňca,pitki.
Pitomý, -á, :e htupy, hiu

ikojty.
Pitvati, -ám V.

itwač.
Pitvorný, -á, -6 přepjaty,přepinany,© přehnaty,

hordy, pytany, naduty.
Pivoňka, -y ž. piwonja,

swjatkowna róža.
Pivovar, -u piwařnja.
Plácati, -ám V. placač,

bledžié, bamborié.
Plachetka, -y ž. plach

Čička.
Plachý, -á, -6 splóšiwy,

studny, haňb číwy.
Plamen, -u m. plomijo;

plameňák, -a m. pilomjenjak,| Čeřwjenjak,
flamingo (ptak).

Plamenný, -á, -6 zahor
jeny,zapyrjeny,piomity.

Pláň, -č ptonowc, džiwjeůk© (štom);runina,
ptóů; planina, -y ž.
runina, plonina.

Planý, -á, -é njeplódny,plon(ow)y,© prózdny,
marny; na plano na
prózdno, podarmo.

Planouti II. horjeéso, py

rězaé,
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rié so; srdce plane
wutroba so hori.

Plápol, -u m. plomjo, sa
potanje;plápolati,-ám
V. přač, sapotač, horječ
so, plomjeníč.

Plašiti IV. plóšič, šerič;
plašiti se IV. plóšič so.

Plat,-u m. plačenje,wu
plata, mzda, zaslužba;
platební plačeúski.

Plátno, -a s. plat, plótno.
Platnost, -i ž. plačiwosé

(pjeněz), běhto; platný,
-a, -€ plačiwy, běhty.

Plav, -u m. plawjenje,
přawnja ; plavba, -vyž.
přawba (jězdženje zló
džemi); plaviti, -ím
IV., přawic; — se pluč,
jěc na tódži.

Plavky, -vek pl. ž. plo
wanske kolhowy.

Plavý, -á, -é plowy,žottowlósny, bětlowtósny.
Plaz,-u m.wlečak,wlaka;

plaziti se, -ím se IV.
tazyč.

Plejady ž. pl. baby.
Plémé,-ene, plemeno,-a

s. plahowanje, splah.
Plena, -y ž. pjelucha.
Ples, -u m. juskanje, bal ;

plesati, -ám V. juskaé,
Wwjeselié so.

Pleskati V.(někoho) kle
skač, kluskac, pleskač.
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Plesniviti IV. plěsniwic.
Plésti I. (pletu, -eš, -e)

plesé; do všeho se
plésti so do wšeho
tykač.

plěch.Pleš, -e, -i ž.
Pleť, -1 ž. plěč, splah.
Pleticha, -y ž. Ššmjat,

Šmjataůca ; pl. plečizny.
Pleti I. (pleji, -eš, -e)

plěč.
Pleva, -y ž. pluwa.
Plevel, -u m. njerodž,

njerjad, zelišco.
Plice s. pl. pluca.
Plískati V. pluskotaé;

plískanice, -ež.hrozne,
deščikate wjedro.

Plísniti, -ím IV.znješwar
nié, přistodžeč so na ně
koho, wobrěčec, swar
jeé. [pluwač.

Plíti I. (pliji, -eš, -e)
Plivnouti II. plunyč.
Plivník, -a m. zmij.
Plocha, -y ž. plono.

Plochý, -á -é přony.
Ploský, -á, ť plečity,tony, rozplacnjeny.
Plošný, -á, -6 plenowy.
Ploutev, -tve ž. pjeraso,

pléěwadto (rybne).
Plouti, pluji I. plunyč.
Plovatí, -ám V. plowač.
Pluk, -u m. polk; plu

kovník, -a m. polkow
nik.



Plyn, -u m. plun.
Plynný, -á, -6 plunojty,

čekuty, židki.
Plýtvati, -ám V. brojié,

rozmjetowač.
Plž, -e m. šlink.
Pnouti I. (pnu) pínati V.

pinač, pjeé.

Po před. z 3.p. po; mluviti po česku po čěsku
rěčeč ; PO »4. pad. po
abo k: až po dnešní
den hač podžensiši džeů,
hac k džensišomu dnju ;
až po měsťo hač po
město — hač k městu ;
po z 6. p. po: choditi
po lese po lěsu kho
džič; po starodávnu
30 zastarsku; po vůli

oží dali Bóh, zechce-li
Bóh.

Poběhlik, -a m. kraj
bludžef, hantwařski.

Pobídnouti, -nu I[ (po
bízeti, -ím) V. namot
wic, pohoníč.

Pobočník, -a m. přiruč
nik, adjutant.

Pobožnůstkář, -6 m.
swjatula, pobožnostkaf.

Pobratim, -a m. towafš
sluba, zwjazkaf, pospol
nik.

Pobřeží, -1 s. pobrjoh.
Pobřišnice, -e ž. (delnja

brjušna) sytka.

Pobuda, -y m. dundak.
Pobyť, -u m. zadžeržka,

přebytk.
Pocestný, -ého m, pučo

waf,dróžnik, drohowařf.
Pocit, -u m. začuče.
Pocta, -y ž. počesčenje,

čes.
Poctivý, -á, -6 sprawny,

dušny, pócčiwy.Počasí, -1 s. wjedro.
Počátek, -tku m. zapo

čatk, spočatk, z počát
ku ze započatka; S po
čátku zwoprědka.

Počátečník, -a m. zapo
čeř.

Počet, -Čtu m. (wulka)
ličba; pl. počty, -čtů
ličenje. [činač.

Počínati, V. -ám zapo
Počítati V. -ám ličič; po

čitadlo,-a s. ličidto.
Počíti I, počnu počeé.
Pod předtl.z 4. a 7. pad.

pod, spody; pód sto
lem spody blida, pod
blidom; pod postel
pod ložo.

Podati V., -ávati VÍ. za
wdač, dawať, poda;
podati si ruce sebi
ruce zawdacč; podací
lístek, -ího -tku m.
wotpóstanskí lisčik.

Podařiti se IV., -ím se
poradžič so.
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Podávky, -ek pl. ž. sy
nowe widly,

Podbradek,-dku m.pod
broda ; podčelesnik (při
konjacej wuzdže).

Podepřiti I. (-pru, -eš,
-©)podprěč; podpírati
V. podpjerac; podpí
rati se o hůl zepjerač

-so nakij.
Poddůstojník, -a m.pod

pwko z 2. p.) při, po;
poděl řeky stojí vrbypo(při)rěcy| stoja

Podélný, á, -6 podlojtO n 4 7894 7 O Oj o

Poděsiti, -ím IV. zastré
žič.

Podešev, -šve ž. póduš.
Podezírati, -ám V. tukaé

(na někoho).
Podezřelý, -á, -6 pod

Madny:Podezřívavý (-á,-6) pod
hladowawy, tukaty.

Poditi se, -ději se I
přiňé, sej zalězé, sej
zaběžeť. [džiw.

Podiv, -u m. wobdžiw,
Podivín, -a m. džiwnušk:

podivný,-á,-é spodžiw

ny ; podivovatí se (podiviti se) wobdžiwo
wač, wobdžiwač.

Podklad, -u m. podložk,
podklad.
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Podkrovní podtřěšny.
Podle předi.z2. p. pódla,

po, dla; podle stromu
podla štoma; podle
sebe souditi po sebi
sudžié; podle své hla

vyHo swojej hlowje;podle zákona po za
konju.

Podletí, -1 s. podlěco.
Podlézati V. tuleč 80,

pokhlěbowač.
Podloktí, -1s. podramjo,

delnje ramjo.
Podlouhý, -á, -€ podol

hojty.

Podlý,-á,-é niekničomny,Podmaniti, -im IV. pod
čisnyé, předobyé.

Podmáslí, -1 8. butřanka.
Podmínka, -y ž. wuměn

jenje. [najeúk.
Podnájemník, -a m.pod
Podněcovati, -uji VLpa

čié (hněw), rozhorječ
někoho.

Podnes hač do džensa.
Podnět,-u m.nastork.
Podnik, -u m. přede

wzače.
Podnikatel, -e m. podji

mowačel.
Podnikavý, -á, -6 pod

Jimavy:Podnožka, -y ž. podnož.
Podomek, -mku m. po

domnik, dwórnik



Podotknouti, -nu li. pří
spomnič.

Podotýkati V. přispo
mnječ.

Podpatek, -fku m. klock,
podpiatk.

Podpěnka, -y ž. podpas.
Podpichovati VÍ., -uji

někoho škarač do ně

p Koo, 4odpora, =Yž. podpjera.
Podřadný, -á, -6 podrja

dowany.
Podraziti, -im V. (-rá

žeti, -im V.) pódušo
wac.

Podrážka, -y ž. póduš.
Podříditi, -im IV. podrja

dowač, podstajič, -Se
luduč, poddač (so).

Podrobiti, -ím IV. pod
čisnyČ,podač so; podro
bíiti se operaci dac so
Ooperowač.

Podrobný, -á, -é na
drobny.

Područí, -1 s. móc, knjež
stwo.

Podržeti, -ím III. zdžer
žeé.

Podtají mjelčo, tajnje.
Poduška, -y ž. pucawk,

htowak.
Podvazek, -zku m. pód

wjazk.
Podvésti (-vedu, -eš, -e)

khawzowač. |

Podvod, -u m. wobšuda,
jebanstwo. *

Podvodník, -a m. jebak,
wobšudnik.

Podzim, -u m. nazyma.
Pohádka, -y ž. basnička,

bajka ; pohádková kni
ha basničkowa kniha.

Pohanka, -y ž. hejduška;
pohanka.

Pohár, -u m. kelušk, ko
našk, bjechaf.

Pohlavár, -a m. načol
nik, wtodyka.

Pohlavek, -vku m. plista.
Pohlaví, -Í s. splah, ród
Pohltiti, -ím IV.spóžerač.
Pohnuťka, -y ž. přičina,

pohnutka.
Pohoda, -y ž. rjane wje

dro; pohodnosč.
Pohodlí, -Í s. pohodnosé,

komodnosč.
Pohodlný, -á, -6 po

hodny.
Pohodlnostf, -i ž. = po

hodili.
Pohoří, -Í s. horina.
Pohostinský, -á, -é, po

hostinný, -á, -6 ho

spodivy -pohostinskyhospodliwje, jako hósé.
Pohostinnost, -i ž., po

hostinství, -1 s. hospo
dliwosč.

Pohotovost, -i ž. hoto
wosé.
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Pohovětí sí, -ím si IIL
powotpočnyč sej.

Pohovka, -y ž. konopej.
Pohrabáč, -e m. hrjeblo.
Pohraniční, -Í, -Í na

mjezny.
Pohřbíti, -Im IV. pohrje

bač, kluwač.
Pohrdati, -ám někým V.zacpičněkoho,| zaňč

njeměč. © [wawy.
Pohrdavý, -á, -6 zacpi
Pohřešovati VL.parowač.
Pohříchů bohužel.
Pohřížiti, -im IV.ponóríč.
Pohrobek, -bku m. po

smjertnik, njebožatk.
Pohroma,-y ž. njezbožo,

njehoda, katastrofa.
Pohrudnice, -e ž. sytka.
Pochmurný, -á, -6 po

khmurjeny.
Pochod, -u m. postupo

wanje,přezpolo,pokhód,
postup.

Pochodeň, -dně Ž.smol
nica, pokhodnja.

Pochop, -a m. tojef, ji
„ mar.
Pochopiti[V. wopřimnyč,

zapřiječ.
Pochůzka, -y ž. puč.
Pochva, -y ž. nóžnje, pl.

grat (konjacy),+-Pochybnost, -i ž. dwěl;
-bovati VI. dwělowaé;
-bný, -á, -é dwělny.
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Pojď! imperpo) pojďte!pójče! pojďme! póimy!
Pojem,-jmu m. wopřiječe.
Po ezdný, -ého m. Šosar.
Pojistiti, -ím IV. zawěs

Čič. [wjazaé.
Pojiti, -im IV. zjednočeé,
Pojíti, -jdu I. zahinyč,

nastač.
Pojmouti, -jmu [. wzač;

pojmouti za manželku
woženič So.

Pokání,-í s. pokuta ; dáti
se na pokání dač so
nakazač.

Poklesek, -sku m. pad.
Poklička, -y ž. wéčko.
Poklop, -u m. wěko ; za

podwate wrota, z. du:je,

spušc > kopka.Poklus, -u m. khelp,
kots, (po)klus.

Pokoj,-e m. měr,pokoj;
jstwa.

Pokolení,-í s.splah,staw.
Pokoušeti se, -ím se V.

spytowač, prócowač so
wo Čo.

Pokradmo skradžu.
Pokradmý,-á,-é skradžny
Pokraj, -e m. kroma.
Pokrm, -u jědž. ©
Pokrok, -u m. postup.
Pokrokář, -e m. postu-*

powaf, dopředkař.
Pokrokový, -á, -é po

kročny, postupny.



Pokrouťka, -y ž. plack.
Pokrytec, -tce m. tajené.
Pokryvač, -e m. kryjeř.
Pokud dóniž, doniž,dóůž;

čekej, pokud nepřijde
čakaj, doniž njepřindže.

Pokus, -u m. pospyt, -iti
se (po)spytač so.

Pokuta, -y ž. khostanje.
Pokyn, -u m. pokiw.
Poledne, -e s. (při)pol

dnjo; polednice, -e ž.
připoldnica.

Poledník, -u m. potudnik,
meridian.

Poleno, -a s. ščěpka.
Polévka, -y ž. poliwka;

polévka žebráckáběr
muž, běrmužk, khlěb
we wodže zwarjeny.

Polibek, -bku m. wokoš,wokošenje,| hubička;
políbiti, -im IV. wo
košič.

Políček, -čku m. plista.
Polo...(w zestajankach)

pot, poto; polokoule,
-e Ž. polkula.

Pololáník, -a m. polleňk.
Polovice, -e ž. potojca.
Polykati, -ám V.póžěrač.
Pomatený, -á, -é zmo

tany.
Pomazání (poslední), -i

-ího s.wolijowanje (po
sléědnje). [mazka.

Pomazánka, -y Ž. po

Pometlo, -a s. mječawka,
khoščo.

Pomijejicí zachodny, hi
nity ; pomíjejícnost, -i
Ž. hinitosé.

Pomněnka, -y Žž. njeza
pomnička.

Pomsta, -y ž. wječba.
Pondělek, -Iku m. pón

džela, -e; modrý pon
dělek dobra póndžela;
pondělí,.-1 s. póndžela:
slaviti modré ponděli
póndželkowač.

Ponechati, -ám V. za
wostajié, zdžeržeč.

Poněkud trochu, někak.
Ponětí, -Í s. wopřiječe.
Poněvadž dokelž.
Ponor, -u m. nór, do

hlubnosé (při tódži).
Ponoukati, -ám V. na

pjerac, nawabič, ščuwač.
Ponurý, -á, -é čmowy,

bluki, pokhmurjeny.
Popadnouti, -nu IL.pří

mnč, hrabnyc; popadati dech dych lójíč,
dych srěbač.

Popěvek, -vku m. spěwk,
kuplet.

Popírati,-ám V.(popřití,
-pru I.) prěč; popíra
telný, -á, -é prějomny.

Poplach, -u m. alarm,
hara.

Poplatek, -tku m. dawk,
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popfatk ; poplatný, -á,

-Č poplatnyPopojeti, popojedu I.
dale jěč, dale jěchaé.

Poposednouti,-nulI[.syd
nyč so dale.

Poprava, -y ž. wotprawa,
wotprawjenje.

Popravčí, -ího m. kat.
Poprsí, -í s. njadro, pol

postawa.
Popruh, -u m. sedtowy

as.
Poprvé (lépe po prvé)

k prěnjemu razej.
Poptati se, -ám se V.

naprašeč so.
Popťávka, -y ž. naprašowanje.
Popud,-u pohon;z vlast.

popudu sam wot so.
Popudlivý, -á, -6 pohorš

niwy, dražniwy.
Porada, -y ž. Wuradžo

wanje.
Pořádati, -ám V. zarja

dowač.
Pořádek, -dku m. po

rjadk ; pořádný, -á, -6
riadn orjadny.

Porážetí, -im V.pobiwaé;

porážeti dřív ýštomy) puščeí; porá
beti dobytek skót rězač;
porážka, -y ž.poražka;
rězanje, réz; rězaínja
skotu.
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drjewo

Pořekadlo,-a s. prajidmo.
Pořezati se, -ži se V.

zrězač so.
Poříčí, -Í s. rěčina, wob

rěka.
Poroba,-y ž. wotročstwo.
Porodní bába,-y ž. baba.
Porost, -u m. (stromový)

mfodžina.
Porota, -y Žž. přisažny

sud.
Porouchati, -ám V. wob

škodžeč.
Porovnati, -ám V. při

runač.
Poručík, -a m. poručník,

leutnant.
Porucha, -y ž. wobško

dženje.
Poručník, -a m. zastup

nik, zastaracel.
Posečkati, -ám V. po

čakaé.
Posedlý, -á, -é wobsyd

njeny.
Poschodí, -1 s. poskhód,

OS.
Poskvrniti, -ím IV, zma

zač, wopluskač, wopan
cač.

Poslintati, -ám V. po
slěnič.

Posloupnost, -i ž, (násle
dování) postup.

Posluha, -y ž. wobslu
ženje ; m. postužnik.

Posměch, -u wusměšenje.



Posměvačný, -á, -é wu
směwačny, wuščipny.

Pospas, -u pastwa.
Postel, -e ž. ložo.
Postihnouti, -nu II. na

deňč, přitrjechič, do
sahnyč.

Postoj, -e m. stojišco.
Postrádati,-ám V. (lépe:

pohřešovati) parowaé.
Postřehnouti, -nu II,pyt

nyé, spóznaé.
Postroj, -e m. konjacy

grat.
Posunek, -nku m. sčaho

wanje wobliča.
Posupný, -á, -é čmowy,

pokhmurjeny.
Posvícení, -Í s. kermuša.
Pošetilost, -1 ž. htupi

kojtosé, blaznosé.
Pošta, -y ž. póst; po

štovní, -Í, -Í — po
Štťovský, -á, -6 pósto
wy, póstny, póstowski.

Poštěstiti se, -ím se IV.
poradžič so, šlachčičso.

Poťáceti se, -ím se V.
motač so, Šmjataé So,
pótkač so.

Potají potajno, skradžu.
Potápěč, -e m. ponórjak.
Potápěti (se), -im V. po

norjeé (so).
Potok, -u m. rěčka.
Potěšení, -[ s. wjeselo,

lóšt, tróšt.

Potméchuť, -i ni. tulak
potměšilý, -á, -6 za
khribjetny ; šibalskí.

Potrat, -u m. parod,
pozmjetanje.

Potrava, -y ž. jědž, cy
roba.

Potřeba, -y ž. tréěbnosé,
otrjeba; to není po
řeba to trjeba njeje.

Potřebný, -á, -é nuzny,
trěbny.

Potřebovati VÍ. trjebac.
Potřísniti, -im IV. zma

zač, wopluskač, wob
lakowač.

Potříti, -tru I. rozmlěč,
roztole, roztrěc; wo
barbič (z barbu) ; zničíč.

Potrubí, -Í s. rolowód.
Potud dotal.
Potulka, -v ž. dundanka,

drohowanka.
Potupa, -y ž. haňba;

wusměšenje.
Potutelný, -á, -é překle

pany, přewjedny, šibaty.
Potvrditi, -ím IV. wob

kručíč, potwjerdéic.Potvrzení, -í s. wobkru
čeňka.

Potyčka, -y ž. přehoňk,
Šarwatka.

Potýkati se, -má se V.
wojowaď, so bědžiť, za
kopnyč so.

Poučení, -Í s. powučba.
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Poučka, -y ž.
sada, powučka.

Pouhý, -á, -€ luty, samy,O

Poukázati, -ži V. poka
zač ; připokazač.

Poukázka, "YYŽ. připo
kazanka.

Poupě, -ěte s. pupk.
Poustevník, -a m. pust

nik.
Poušť, -i Ž. pusčina.
Pouť, si Ž. procesion;

kermuša. |
Poutati V. putač.
Poutko, -a s. pask, ban

čik, nakoleňca (pola
(škórni), wucho.

Pouzdro, -A s. skhow
nica, tobořka (futrola);
pouzdro na doutníky
cigarowka.

Pouze jenoičPoužíti, -iji [. (z)wužič.
Povážlivý, -á, -É roz

wažity, strašny, losko
Čiwy, njewěsty.

Pověděti, povím III. pra
jič, rjec.

Povel, -u m. rozkaz.

Pověra, -YYž. příwěrk.Pověrčivý, -á, při
wěrkaty,přiwěriwny,

Pověst,-i ž. powěsé,praja ; wobwol anje, rěče ;
patná pověst narěče,

blady.

wučbna
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Pozemek,

Povídka, -y Ž. powje
daňčko.

Povidla,-del pl.s.slowko
wa muka, slowk. wina:

Povlak, -u m. wobčeh
njenje, cycha.

Povlovný, -á, -é*“njena
hty, pomalí.

Povodeň, -č ž. powodž,
wulka woda.

Povolný, -á, -É popu
ščaty, powolny.

Povoz,-u m.Wóz,powoz.
Povozník, -a m. wóznik,

wózka.
Povrch, -u m. powjeřch,

pow!iefšnost.
Povříslo,-a s.powrjestto.
Povstalec, -Ice m. zběž

kaf.
Povstati, povstanu |

pozběhnyčso, postanyč.
Povšechný, -á, -6 po

wšitkowny.
Povyk, -u m. hara, holk.
Pozadí, -í s. pozadík).
Pozbýti, -udu I. zhubíč.
Pozdrav, -u m. strowje

nje, postrow.
Pozdraviti, -ím IV. po

strowič; pozdraviti se
wustrowič so.

Pozdržeti se, -im II.
zadžeržeč so, wostač.

Pozejtří za jutřiším.
-mku m.

žomnosé, pólnosč.
Je



Pozítří zajutřišim.
Pozlátko, -a s. pozlotka,

pozlocenje.
Poznamenati V. přispo

mnič, zapisaé.
Poznatek, -ku m. spó

znače, póznatk.
Pozor,-u m. kedžba ;míti

se na pozoru so na
kedžbu brač.

Posorný, -á, -6 kedžbny.
Pozorovati, -uji VLwob

kedžbowač.
Pozpátku znak.
Pozůstalost, -i žŽ.zawo

stajenstwo ; pozůstalý,
-á, -6 zawostajeny.

Pozříti I. (pozřu) póžrjec;
wuhladaé.

Pozvati I. (-zvu, -zveš)
přeprosyč.

Pozvolný, -á, -énjenahly,
adv. poněčim.

Požadavek, -vku m. ža
danje, žadanka.

Požár, -u m. woheů.
Požitek, -tku m. wužiče,

nawužiwanije.
Práce, -e ž. džělo.
Pracka, -y ž. paca.
Pracovati V. (so) dětac ;

ukvapeně pracovati
přez hlowu dawač; pra
covitý, -á, -é džělawy.

Pracovník,-a m.džělačeť,
prócowaf.

Pračka, -v ž. biče: rwa

čka, myčce; zwadnica;
ptokařnča.

Prádelna, -y ž.přokafnja;
Přádelna, -y ž. pře

džeřnja.
Prádelník, -u m.komóda.
Prádlo, -a s. šaty.
Práh, -u m. proh.
Prahnouti, -nu II. wo

suchnyč, prahnyč; že
džič, žadač, prahnyé za
čim.

Prach,-u m.proch, mošk;
moučný prách, skor
jel, skomjol.

Práchnivětií, -im [ILproch
nawié.

Prám, -u m. přewjeza,
splřawny přewoz.

Pramen, -u m. kužol, žór
lo; pramenití se, -ím
seIV. kužolié (so), žórlič

so)Praní, -Í s. ptokanje.
Přání, -Í s. naklonitosé;

přece.
Pranýř, -e m. kok, rynka;

na pranýř postaviti na
rynku stajic.

Prapor,-u m.korhoj; kor
hojnistwo, bataillon.

Praporečník, -a m. kor
hojnik.

Prase, -ete s. swinjo,pra
sinec, -nce m. (swin
jacy) khléw.

Praskati, -ám V. rjapo
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toč, pik(ot)ač ; (roz)puČač.
Přástka, -y ž. přaza.
Prášití (se) IV. próšic

(50) shwizdaé,Prašivina, -y ž. pracha,
„ prašiwina.
Praštiti, -ím [V.smyknyč.
Přátelský -á, -€ přecelny.

Práti,peru I. plokač,bič,prač.
Přáti, přeji I. přeé.
Pravda, -y ž. wěrnosé;

prawda; je to prav
da? je wěrno?; to ne
ní pravda to wěrnonje
je ;pravdivý,-á,-é wér

Právě, runje. [ny.
Pravidelný, -á, -6 prawi

dlowny.
Pravítko, -a s. smuhadto.
Pravouhlý, -á, -é prawo

kutny.
Prázdný, -á, -é prózdny,

wodžany.
Pře, -e ž. skóržba, roz

kora.

Přeběnlík, -a m. přeběžnik,
Přece tola.
Přečin, -u m. křiwda,pře

stup.
Před (přede) předt. ze

4. a 7. pad. před, prje
dý; přede mnou prje
dy mje: předevčírem
před wčorawšim.
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Předák, -a m. prědkow
nik; wjednik.

Předatí, -ám V. přepo
dac; wotedač; předati
se předať so.

Předchůdce, -e m. před
khadnik.

Předhazovati VI. poro
kowač.

Přednáška, -y ž. před
nošk ; přednášeti před
nošowaé.

Předek,-dku m.prědk,-a;
ku předu! do prědka.

Předloňský, -á, -€ před
loňší.

Přednost, -i ž. prědnosé,
lěpšina, prěnje město,

rawo, prědk.
Přednosta, -y m. před

stojičef, předstojnik.
Předpokládati, -ám V

měé za to, připuščeč.

zadač, wuměnjeé, mysiČ,
Předpojatý, -á, -6 před

sudny.
Předpona, -y ž. před

smoka.
Předstírati, -ám V. wu

dawač.
Předtucha,-y ž.předčuče.
Předurčiti, -ím IV. před

řisudžič.
Předvídavý, -á, -é před

widny.
Předvoj, -e m. předhoň.



Předzvěst, -i ž. před
znamje.

Přeházeti, V. přemjetowačť.

Přeláska, -Y ž. přehlós-'nik.
Přehledati, -ám V. pře

pytač.
Přehmať, -u m. přehrabk,

přepřim, zmylka.
Přehrada, -y ž. šlaha, za

čaha.
Přecházeti III. předkha

džeč.

Přechodití IV. překhodi.
Přejíti I. (přejdu, -jdeš,

-e) přeňé.
Přejmouti -mu, I. přeječ.
Překážeti V. zadžěwac;

račič, račowaé, hačič.
Překážka, -y ž. zadžěwk.
Překlad, -u m. přetožk;

překládati V. přetožowaé.
Překlopiti, -im IV. po

wróčič.
Překonati, -ám V. pře

winyč.
Překot: o překot wo

přemoh.
Překypěti, -ím III. přebě

žeč.
Přelíčení, -Í (sudniske)

jedanje.
Přemítati, -ám V. roz

pominač.

Přemoci, -mohuL. přewi
nyč.

Přemrštěný, -, -6 pře
jaty, přehnaty.

Přenechati V. přewosta
jič.

Přeprava, "Y ž. přewjeza.
Přerušiti, -im IV.přetorh

nyč. (ka.
Přeska,-y ž. třaska, přas
Přeslechnouti II. přestyšeč;nimo| Wušow

uščČič,
Přesně adv. na drobne,

z dypkom.
Přesmyk, -u m. wuzčina.
Přespočetný, -á, -6 při
“ ličny.
Přespříliš přejara.
Přestěhovati se, -uji se

VI. přecahowač (so),
přesydleč.

Přestrojiti se II. přeho
towač so.

Přetřes, -u m. rozrěčenje,
rěč;něco přišlo na pře
třes běše rěč wo něčom.

Přetvářka, -y ž. přetwor
ka; přetvařovati se,
-uji se VL.přetworječ so.

Převod, -u m. přewjed
(pola jězdneho kota).

Převlečník, -u m. pře
woblek.

Převrácenost, -i ž. pře
wrótnosé,zawjerčanosč.
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Převrhnouti II. powalié.
Přezdívka, -y ž. wudmo.
Přezuvka, =y ž. načrij,

řezuwka. [wak.
Přežvykavec, -vce m.žu
Prchati, -ám V. -nouti IL.

čěkac, čeknyč.
Příběh, -u m. podawk.
Příboj, -e m. přiwat žot

mow, famanje žotmow.
Příbuzenství, -i s. při

buzenstwo.
Příčel, -e ž. prěkuš.
Příčestí, -1s, překhodnik,
Příčetný, -á, -6, přicpěj

n řiličny.
Přičiniti se IV. próco

wač so.
Přičísti, -čtu, | přiličič. *
Příčiti se, -ím seIV. na

řečiwny byč.
Přída, -y;, ž. hlowina

(tódže).
Přihláška, -y, Žž. při

zewjenje.
Příhoda, -y, ž. podawk.
Příhrádka, -Y, ž. truhlik,

suwačk, přilopk.
Příjem, -jmu, m. dokho

dy; přijimanje; bene
ficne předstajenje.

Přijíti, přijdu I. přiňé;
přijíti najednou na jene
přiňé. |

Přijímání, -Í, s. přiji
manje; svaté př. wo
prawjenje.
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Přikázání, -1 s. kaznja:
desatero božích při
kázání džesač božich
kaznjow.

Příkop, j mříkop, hrjebja.
Přikrm, -U m. přijědž.
Příkrov, -u, m. čětowy

rub.
Příkrý, -á, -é, nahly, spa

dowaty.
Přílba, -y ž. přílbice, -e

ž. nahlownik; helm.
Příležitost, -i ž. sklad

nosé. |.
Příležitostně adv. při

sktadnosči.
Příliš nimo měry, přewje

le, přejara.
Protiva,-iž.napřečiwosé;

přečiwjenstwo.
Přímluvkyně,-ě ž. rěčnica.
Přilnouti, -InuII. přiwi

saé. (puč.
Přímo adv. runje, runy
Přiměti, -měji I. pohnuč,

pohnučič, nawabíč.
Přimhouřiti, -im IV. při

zaňdželié.
Přímrak, -u m. mrokota,

mróčel.
Případ, -u m. připadk,

ad.
Připalovati VÍ. smudžíič.
Připinadlo, -a s. spinka.
Připojený, -á, É připo

loženy, přizamknjeny.

přěrow,



Připojití IV. pristajíc, pří
zamknyč.

Připomenouti II. naspo
mn č, dopomníé.

Přípona, -y ž. přiwěška,
kóncowka.

Příprava, -y ž. přihot.
Příroda, -y ž. stwórba,

řiroda,
Příručka, -y ž. přiručnica,

řiíručna kniha.
Přírůstek, -tku m. při

róst.
Přísný, -á, -6 kruty.
Příspěvek, -vku m. při

nošk.
Přístavba, -Y ž. přitwark.
Přistihnouti, -nu II. lepié,

zaslapnyč. |
Přisvědčovati VI. přihlo

sow'Č.
Příšera, -y ž. šerjenje.
Příští přichodny.
Příštipek, -pku m. za

přata.
Přítažlivý, -á, -6 přica

howawy.
Přítel, -e m. přečel ; plur.

řátelé „přečelo, -0Ww.Přítelkyně, -e ž. přečel
nica, přečelka.

Přítěž, -6 ž. wobčežwo.
Příti se (pru) I. skoržié,

rozrěčowač.
Přítmí, -Í s. směrki.
Přítok, -u m. přitok, při

spiaw.

16

Při tom pódla; byl jsi
ři tom? sy pódla byl?

Přítrž, -1ž. přetorhnjenje.
Přivésti III. (někoho ke

konci) skóncowaé.
Přívětivý, -á, -6 přečel

niwy.
Přívlastek, -fku přiswój

nik.
Přivrženec, -nce m. při

wisnik.
Přivtěliti, -ím IV.přizam

knyč, přijednočíč,
Příze, -e ž. zrěbje, pře

dženo.
Příznak, -u m. znamjo.
Přízeň, -zně ž. přikhil

nosč.
Příznivec, -vce m. na

ktonjenc, popřewaf, po
přewačel.

Přizpůsobiti, -ím IV. při
podobnié, přiměrič.

Pro předl. z 4. p. po;
dla, za; jíti pro vodu
hié po wodu; poslati
pro mléko- póstač po
mloko ; pro mne moje
dla ; pro Bůh! Božedla!
bojovati pro právo
wojowaéza prawo; pro
(w stowjesowych zesta
jankach) pře-. ,

Probodnouti II. překlóč.
Probořiti se, -ím se IV.

přelamač so.
Probuditi se wocučič.
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Procitnouti II. wocučič.
Proč čehodla, přečo.
Prodejný, -á, -é předaů

ski, předajny.
Proda i, -ám V. předač.
Prodavač, -e předawaf.
Prodej, -e m. předaň; na

prodej na předaů.
Prodělati, -ám V. nazho

nic; zhubič.
Prodlení, -Í s. skomuda,

komda.
Prodlévati V. dlijič so,

komdžič so, přebywač.
Prodloužiti IV. podlěšíč.
Prodlužovati VI. podlě

šowač.
Prodrati se, -deru se [

přečisčeč so.
Prohlásiti, -ím IV. wo

zjewič.
Prohlédnouti, -nu II.pře

hladac ; přewidžec (yč
koho).

Prohlídka, -y ž. přehlad
ka, přehladanje.

Prohloubiti, -ím IV. pře
ryč, wužlobic; zhtubšič.

Prohlubeň, -e ž. hlubina,
lodowa džěra.

Procházeti se, -ím se V.
překhodžowač so.

Procházka, -y ž.
khodžowanka.

Projev, -u m. manifesta
cija, wustupjenje, Wo
zjewjenje.
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pře

Prokázati, -áži V. wc
pokazač.

Prokláti — probodnouti
překlóč.

Proklínati V. tamaí.
Proleželina, -y ž.swědro.
Prolhaný, -á,-é zelhařny.
Prominouti, -nu II. wo

dač, wotpuščit.
Promrhati V. přečinjeé.
Promrzlý, -á, -6 pře

mjerzly.
Pronajímati, -ám V. pře

najimac; pronajmouti,
-mu I. přenaječ.

Pronásledovati VI. pře
sčěhaé.

Pronevěra, -Y Ž. nje
swěrnosč.

Pronikati, -ám V. pro
niknouti II. přečiščecso,
předobyč so, přettóčic
So ; přerazyč ; přečepaé;
přeňé ; přewzačc; sahaé,
„docpěč.

Pronikavý, -á, -é pře
ražliwy ; wréščaty, pře
rězny, wótry.

Propast, -i ž. bjezdno.
Propíchnouti II. přektóč,

překalnyč.
Propuknouti, -nů II. wu

puknyč.
Propověď,-i ž. prajidmo.
Prorok, -a m. wěšcef,

profet.
Prorva, -y ž. rozpuklina,



rozpačina, rozkol, wu
drjeňca.

Prosba, -y ž. próstwa.
Prosinec, -nce m. ho

downik, december.
Prosívati, -ám V. sač.
Proslaviti se, -ím se IV.

woslawič so.
Proslouti woslawič so.
Proslov, -u m. zawodna

rěČ.
Proslulý, -á, -6 wuwola

ny, slawny.
Proslýchati se, -á se po

wědač so, styšec so.
Proso, -a s. jahly, proso.
Prošspěch, -u m. wuž'tk,

wuspěch; V můj pro
spěch k mojomu lěp
šomu. (žitny.

Prospěšný, -á, -é wu
Prospěti, -ěji | z wu

Žitkom byč.
Prostěradlo, -a s. plat,

rub.
Prostírati, -ám V.; pro

stříti, -stru I. na stůl
na blido nosyč.

Prostocvik, -u m.prostne
Zwučowanje.

Prostopášný, -á, -6 roz
wólny, njecnotny.

Prostořeký, -á, -6 khro
bly, špěšny na hubu.

Prostor, -U m. rum, rum
nosé ; prostorný, -á, -é
rumny.

10"

4

Prostosrdečný, -á, -é
wutrobity, sprawny.

Prostoupití pronik
nouti.

Prostředek, -dku m.
srědk ;prostředkovati,
-ují VÍ. posrédkowač,
sréědnik byc; wujednač,
zjednad, zarjadowač.

Prostředník, -a m. srěd
nik.

Protahovati,-uji VL.,pro
táhnouti, -nu II. pře
čahowac, dlijič.

Protějšek, -šku m. na
přečiwny, napřečiwnik.

Protěž, -e ž. kosmjawka
(alpska kwětka).

Proti předl. z 3. pad. =
naproti pornjo, pře
Čiwo, napřečiwo; proti
mně porujo mi = pře
čiwo mi.

l
———|

Protinožci, -ů, proti
chůdci, -ů pl. m. pod
spódnicy, podnóženjo.

Protikrál, -e m. napře
čiwny kral, přeciwokral.

Protitlak, -u m. napře
čiwny tolk.

Protiviti IV. se přeciwic
(so).

Protivník, -a m. přečiw
nik.

Proto tohodla; protože
přetož.

Prostřední, -1,-Í srědány.
* X
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Proud, -u m. prud, pro
mjo, torhowc, zastup;
proti proudu přečiwo
wodže; po proudu z
wodu; prouditi, -im
IV. plynyč, žotmič, so
waleč, so leč.

Proutek, -tku m. witka.
Proužek, -žku m. šleb

jerdka.
Provaz, -u m. powjaz;

provazník, -a m. po
Wwjaznik.

Provdati, -ám wudač.
Provésti, -vedu I. pře

wjesé.
Provětrati, -ám V. pře

wětřič.
Provinění, -Í s. přestupk;

provinilý, -á, -é wino
waty.

Provívati, -ám V. pře
wěwač.

Provozovati, -ují něco
VL zaběraé so z něčim.

Provrtati, -ám V. pře
wjerčeč.

Prozřetelný, -á, -6 před
widžiwy.

Prožluklý, -á, -é wo
hidny.

Prs, -u m. cyc.
Prst, -u m. porst, palc.
Pršeti III.deščowac;prší

dešť (so) dže.
Prudký, -á, -6 khětry,

nahty.
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Průdušnice, -e ž. dychanska trubica, dych
nica,

Průhledný, -á, -6 pře
widny.

Průchod, -u m. překhod.
Průjem, -jmu m. židnica.
Průjezd, -U m. přejězd.
Průkaz, -u m. wupokaz;

písemný průkaz wo
pismo.

Průlinčitý,-á,-é džěrkaty.
Průliv, -u m. mófski pře

Jiw, móřska wuzčina.
Průlom, -u m. přelatm,

rozdrěwk.
Průmysl,-u m. přemysto.
Průplav, -u m. přeplaw,

kanal.
Průpověď, -di ž.hrončko.
Průřez, -u m. přerězk.
Průsmyk, -u m. hóřska

wuzčina.
Průsvitný, -á, -6 pře

switny, přejasnjaty.
Průtah, “ Mm. přecah,

skomud?, komda.
Průtrž, -e ž. rozdréwk,
Průvan, -u m. přewěw,

předuw.
Průvodce, -ce m. pře

wodnik.
Pružina, -Y ž. Šwipa, pru

žina. [atom.
Prvek, -vku m. njedžělk,
Prvok, -a m. prěnjotne

zwěrjo.



První, -*, -Í prěni.
Prvorozený,-á,-é prěnjo

rodženy.
Prý pječa; to prý není

pravda to pječa wěrno
njeje.

Prvě preč.
Pryskyřice, -ce ž.žiwica.
Prýštiti se, -im se IV.

žó:lič so.
Psanec,-nce m.wuhnanc,

w :pokazanc.
Psaní, -1 s. dopis, list.
Psáti, píši V. pisač.
Psí psyči.
Psice, -e ž. beja, psyca.
Psohlavci, -ů m. pl. ški

tarjo mjezow (na Su
mawje w Cechach).

Pstruh, -a m. truha.
Ptáti se V. prašeé so.
Pučetií, -ím III. kikrowaé

(oinoý) pazorkowačwino); zakčěwaé (kwět
ki), zapuščowac, wubi
wa, mtodžinu puščeč.

Pud, -u m. nahon, přina
rodženje, pud.

Puditi, -ím IV. hnac.
Půda, -y ž.(hornja) tubja,

póda.
Puchnouti, -nu II.bubnié.
Puchřetií, -ím III.sproch

niwjeé.
Puchýř, -e puchef.
Půjčiti IV. požčič.
Půjčka, -y ž. požčeňka.

Půjčovna, -y ž. požčo
wafřnja.

Puklice, -e ž. wěko.
Půldne poldnja. .
Půl druha poldra; půl

druhého sta let poldra
sta lět.

Pulec, -ice m. mjeúk.
Půliti, -ím IV. rozdžělič

do polojčkow.
Půlka, -y ž. potojčka.
Puma, -y ž. bomba, roz

buchadto.
Punčocha, -y ž. nohajca.
Pupek,-pku m.pup, pupk.
Purkrabí, -Í m. hródny

pan, hrabja.
Působiti, -ím IV. skutko

wač.
Půst, -u m. póst, póstny

džeň; postní, -1, -Í pó
stny.

Pustošiti, -ím IV. za
puščeč.

Puška, -y ž. třělba.
Putovati VI. drohowačé.
Půvab, -u m. powab, po

wabn::sé.
Původ, -u m. pokhad,

řičina.
Původce, -e m. počatník,

(pokhadžeč).
Původní rrčnjotny.
Pýcha, -y hordosč, pycha.
Pykati, -ám V. pokučeč.
Pýřiti se, -ím se IV. čeř

wjenič so, pyrič so.
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Pysk, -u m. huba.
Pyšný, -Y, -6 hordy.
Pytel, -tle m. měch.

Racek, -cka m. tonuška.
Ráčiti, -im IV. chcyč;

rodžec; spodobač; ra
čte přijíti ke mně
přiúdžče, prošu, ke mni.

Rad, -a, -o, raději rad,
rady; wijesoty; radšo;
jsem tomu rád wje
selu so.

Rada,-y ž.radž'čel ;měst
ský radní (-ího) měs
čanskí radžičel.

Rádce, -e m. radžičel,
radnik. [Hódži).

Ráhno, -a s. reja (na
Rachoť, -u m. bobot,

hoťkot.
Rachotiti,-im IV.ropotaé.
Rajka, -y ž. rajski ptak.
Raketa, -y ž. sapawa, ra

keta.
Rakev, -kve ž. kašé.
Rákos, -u m. sčina, ro

hodž.
Rákoska, -y ž. sina.
Rákosník, -a m. rokoči

naf, sčinski wrobl.
Rakovina, -Y ž. rak (kho

rosč).
Rampouch, -u m. lodowa

cwěčka.
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Pytlák, -a m. džiwjenc;
pytlačiti, -im IV. dži
winu lójič.

R.
Rámus, -W m. hara.
Ranec, -nce m. tobola.
Ranhojič, -e m. ranyho

jeř, ranať.
Ranní jutrny, raňši.
Ráno, -a s. ranje; jutro;

ráno rano; Časně ráno
rano zahe.

Ranný,-á, -é zažny ;zahi.
Rarášek, -ška m. ki

botč:k.
Ras, -a m. drač.
Rasovatí VI. drěč so.
Rašelina, -y ž. poch,

bahnowina.
Ratejna, -vyž. deleňca.
Ratiště, -ěte s. drěwc,

kopijo.
Ratolest, -i ž. hatužka.
Razítko, -a s. pječat.
Raziti cestu puč rubač;

raziti peníze pjenjezy
bič (razyé).

Rčení, -Í s. prajenje, pra
jidmo.

Rdíti se, -ím se IV. če
Wwjeničso. [dusyč.

Rdousiti, -ím IV. dajic,
Rejdy, rejdů m. pl. haro

wanje; Wwopletki, ple
Čizny.



Rejdovák, -a m. čěska
ludowa reja.

Rejsek, -sku m. trosk.
Rek, -a m. rjek, hordžina;

-ovný, -á, -6 rjekowski.
Reptati, reptám V. mór

kotač.
Ret, rtu m. huba, hort.
Réva, -Y ž. winowa ha

Inžka.
Révokaz, -u m, rozžil

nica, MOrica.
Rez, -u m. zerzawina.
Rezavý, -á, -6 zerzawy.Rež,ržež.== žito,-as.

rož, rže, rožka.
Režný, -á, -6 ržany.
Rmoutiti, -ím IV. rudžic;

rmoutiti se rudžič so;
rmutný, -á, -é zrudny.

Rob, -a m. wotročk, nje
wolnik.

Robátko, -a s. dzžěčo.
Ročník, -u m. lětnik.
Rod, -u m. ród, splah,

swójba.
Rodák, -a m. krajan.
Rodiče, -ů m. staršej.
Rodokmen, -u m. rodži

čelstwo.
Rodiště, -č s. ródna wje

ska, ródne město.
Rodina, -y ž. swójba;

rodinný, -á,-é swójbny.
Roh, -u m. róžk, roh;

narohu naróžku. [wo).
Rohlík, -u m. róžk (pječ

——- -a
————

Rohovka, -y ž. rohowka.
Rohož, -e ž. stomowka,

rohožka.
Rokle, -e ž. rózdrjeňca,

wužlobina, wudolina;
htuboki puč.

Rok, -u m. lěto; Nový
rok nowe lěto. |

Rokovati, -uji VÍ. wura
džowač, radu sklado
wač.

Rolnička, -y ž. zwónčk.
Romanopisec, -sce m.

Spisowaf romanow.
Ropucha, -y ž. krokawa.
Roráty, -ů ž. plur. jutnje,

jitnje.
Rosnička, -y žŽ. zelena

žabka.
Roub, -u m. količk, ru

bik, rub, ščěpk.
Roubovati, -ují VÍ. šéěpič.
Rouhati se, -ám se V.

(někomu) hanič.
Roucho, -a s. wodžew,

woblek, ryzwa.
Rouno, -a s.

runo.
Roupy míti njeměrny byč;

má roupy wows né
koho kole.

Roura, y- ž. rota.
Rousňák, -a m.

naf (hořb).
Rouška, -y ž. wobwěšk,

zawěška, šlewjef.

smóška,

bub

Routa, -y ž. ruta.
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Routový, -á, -6 ručany.
Rov, -W m. row.
Rovina, -y ž. runina; to

nemá sobě rovna to
nima sebi runječa.

Rovnati, -ám V. runač.
Rovný, -á, -é runy, plony.
Rovnoběžník, -u m. ru

noběžnik.
Rovnorodý, -á, -6 runo

ródny.
Rozbor, -u m. rozbjer.
Rozbroj, -e m. rozkora.
Rozcestí, -1 s. rozpué.
Rozčarovati VI. rozku

ztač; wostrózbníč.
Rozčiliti -ím IV.rozhorič.
Rozcuchati, -ám rozcy

bač, rozskubač.
Rozčepýřiti se, -im se

IV.rozhorié so, so staječ.
Rozdělati, -ám V. zapo

čec džělač.
Rozdmýchati, -ám V.

rozduwač, rozpyrič. —
Rozdtrtiti, -ím IV, roz

mjasóé.
Rozednítise, -1se switač.
Rozepře, -e Žž. swar,

rozkora.
Rozepsati se, -píši se

V. dač so do pisanja;
rozpisač so wobšěrnišo

Rozespalý, -á, -6 za
sparny.

Razetnouti, -tnu II. roz
čeč, rozrubnyč.
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Rozezlený, -á, -6 roz
horjeny.

Rozhaliti, -ím IV. wob
nažič, wotkryč.

Rozháraný, -á, -é roz
pjeršeny, rozkolny, nje
jednotny.

Rozhodčí, -ího in. rozsudnik,změrc.© [džič.
Rozhodnouti II. rozsu
Rozhodnutí, -Í s. rozsud.
Rozhodujicí, -Í, -Í roz

sudny.
Rozhořčený, -á, -6 roz

horjeny, rozžahty, jěry.
Rozhovor, -u m. rozrěč,

rozmo!wa.
Rozhraní, -Í s. pomjezy.
Rozjařiti, -ím (se) IV.roz

wjeselič (so), rozjasnič
(so).

Rozjimati V. wopomninaé.
Kozjitřiti se IV. roznjem

drié so.
Rozkoš, -e ž. rozwólnosé,

zwjeselenje, požad,lóšt.
Rozkošný, -á, -6 z ra

dosču napjelnjacy, roz
Wwjeselacy.

Rozkyv, -u m. rozmach.
Rozkvět, -u m. rozkčěw.
Rozlad, -u m. wobuž

nosé, wobuza.
Rozličný, -á, -é wšelaki,

wšelakory.
Rozlišiti, -ím IV. roze

znač, rozdžělič.



Rozloučiti (se) IV. džě
lič so, wotsalič so, roz
žohnowaé so; S někým
se rozloučiti z někim
so rozžohnowač.

Rozluka, -y ž. džělenje.
Rozluštiti IV. rozrisač.
Rozmanitost, -i ž. wše

lakosé. [wšelčizny.
Rozmanitosti, -1 plur.
Rozmar, -u m. wašnje,

wuzdače, napad, wiwa.
Rozmařilý, -á, -6 lěni,

wašničkaty, načČasny,pó
žónskí, mjehkotny.

Rozmluva, -yž. = rozho
vor rozmolwa, rozrěč.

Roznítiti, -ím IV. rozpio
mjenič.

Rozpačitý, -á, -6 wuz
kotny, zatrašeny, nje
rozsudny.

Rozpaky, -ů pl. m. wuz
kosče, njerozsudnosé.

Rozpakovati se rozmy
sleč so.

Rozpárati V. ropróč.
Rozpočet, -čtu m.namjet,

načisk, rozličenje.
Rozpoltiti, -ím IV. roz

dwojič.
Rozpouštěti (se) V.škrěč
. (So).
Rozprostřiti IV. rozpře

sčěrač, Wwupřestrěč so.
Rozpustilec, -Ice m.wól- |

nik. o



Rozřešíti IV. zhódač.
Rozruch, -u m. njeměr,

zběžk.
Rozsedlina, -y ž. škalba.
Rozsocha, -y Žž.socha,

repuch. [skhorječ.
Rozstonati se, -ám se V.
Roztažitelný, -á, -6 roz

čehnity.
Roztok, -u m. roztwor

jenje, rozmok.
Roztomilý, -á, -6 rjanuš

ki, rjanolinki.
Roztoužiti, -ím se IV.

žedžič,
Rozšiřovati, VI. -iti IV.

(se) rozšěrječ so, roz
přesčěrač.

Rozštípati V. rozkočiíč.
Roztržitý, -á, -6 rozpjer

šeny.
Roztati V. roztač, sliznyč.
Rozum, -u m. rozom,

mozy; podle rozumu
po rozomje; ztratiti
rozum rozoma zbyč;
bez rozumu bjez mo
zow.

Rozuměti III. rozymič.
Rozuzliti, -ím IV. roz

risaČ.
Rozvážně z waha.
Rozvésti, -vedu I. (se)

(so) džělič, rozwjesé.
Rozvětviti IV. wotséěpič.
Rozvláčný, -á,-é dolho

rěčny, rozwlěčeny.
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Rozvod, -u m. džěleňka,
rozwod, rozpora, roz
wéěrowanje.

Rozvoj, -e m. wuwiče,
rozwiče, rozwiw, roz
plet(k).

Rozvrh, -u m. rozdžěl(k),
wuměr ; načísk, rozrjad;
-ovati VI. -nouti II.džě
lhé, rozjadowac; roz
vrh hodin rozrjad ho
džinow.

Rozvztekati se V. so
z hněwom horič, pali.

Rozžehnati se V. so roz
žohnowač (z kim), bo
žemje da(wa)é komu,

- so wot koho džělič.
Rozžehnouti II. zapalič,

rozžehlič.
Rtuť, -i Ž. žiwe (džiwje)

slébro; truč (město rtuc). |
Rub, -u m. rub; na ruby

na rub. (ny).
Rubáš, -e m. kitel (smjert
Rubati V. rubač; dřevo

rubati drjewo katač.
Ručíti IV. (za někoho)

rukowaé; ručitel, -e
m. rukowačel, -ačCeř,

Ručník, -u m. trěnjo.
Rudohoří,-Í s. Rudohory,

Rudne Hory.
Rudý, -á, -6 čeíwjeny,

rudy, rudžany.
Ruch, -u m. hibot, pohib,

hibanje, zmah.
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Ruka, -y ž. ruka; levák
-a m. koržniwc, lěwc
lěwak.

Rukověť -i ž. nawjednik,
któtka, přiručica.

Rulík, -u m. 1. wopuš,
2.čertowe, wjelče woko,
čertowa, jědojta wišeů,
rulik.

Ruměnec, -nce m. čerwje
nosé, Čerwjeů.

Rumpál, -u m. wjerčadio.
Rusalka, -y ž. wódnica,

wodna žona. |,
Rusko, -a s. Ruska.
Růsti I. (rostu, -eš, -e)

rosé. [džeržeč, rušié.
Rušiti, -ím IV. mylič, za
Různice, -e ž. = SVár, -u

m. rozkora, zwada.
Různost,-i ž. wšel(a)kosé,rozdžělnosé,© róznota;

různý, -á, -6 wšel(a)ki,
rozdžělny, róznotny.

Růženec, -nce m. róza
rije, pačerje.
váč, -e m.zwadnik, raws,
zadžerak ; rvačka,-y ž.
r(u)wački, rwačka, rwa
nje; rváti, rvu V.sku
bač, torhač, rwaé.

Rybář, -e m. rybak, -fka
-V Žž.rybařka.

Rybíz, -u m. pyrička, swa
tojanska jahodka.

Rybník, -u m. hat, rybnik.
Rýč, -e ryč, topač.



Rýha, -y ž. ryna, rota.
Rychlík, -u m. khwatak,

spěšnik (spěšny ah).
Rychlý, -á, -é spěšny,

khětry, bryšny ; rychle
khětře, khwatnje, spěš
nie, ruče; rychlejší, -1,
-L ručiši; rychle běžeti
(w) skok(u) běžeč.Rychtář,-em.šolta;rych-| R
taf. [rejeúca ; ryki.

Ryk, -u m. holk, rujeňca,

Rým, -u m. nazynk.
Rýma, -y ž. šnupa, šnu

pawa, morkawa.
Rýpati, rýpu V. katač,

któč; rypač, ryč.
Ryšavý, -á, -É ryzy, na

čerwjeny, Čerwjenkojty.
Ryzí, -i, -1 čisty, samy,

luty, ryzy.
iže,eŽ rajs.

Ržáti, zaržáti rjehotač.

Ř.
Řad, -u m. rjad, črjóda.
Řád, -u m. rjad, porjadk.
Řada, -Y Žž.rjad.
Řádek, -dku m. rjadka.
Řaditi IV. črjódžič.
Řáditi IV. 1. harowač;

2. zakhadžeč.
Řádný, -á, -é porjadny ;

řádně zaplatiti derje
zaptačíč,

Řapik, -u m. rjapk, rjapik.
asa, -y Žž. 1. falda; 2.
mikajca, rjas; 3. mórska
rězna; řasnatý, -á, -é
ropaty, faldaty.

Řásnice, -e ž. mikawčk.
Řebřina, -y ž. rjeblizna.
Řečník, -a m. rěčnik;

řečniti IV. rěčeč.
Řehotati V. rjehtač.
Řehtati se V. rjapotaé so.
Reka, -y ž. rěka.

Řemen, -u m. riemjeň;
-inek, -nku m.rjemjeňk.

Řemenář, -© m. rjemjen
jeř. [žehliwy.

Řeřavý, -, -6 žahly;
Řeřavé uhlí žahte wuhlo.
Řeřicha,-y ž.žerchej(-ew).

ešeto, -a s. rješo, křida.
Řešiti IV. hudač.
Řetěz, -u m. rječaz.

eV, -U m. rujeňca, ryki.
evnivý, -á, -6 žarliwy,
žehrawy; řevniti IV.žarliwič,© rjewnié| na
koho.

Řezbář, -e m. rězbať.
Říci I. (řeknu, -eš, -e)

rjec, prajic; takřka
móhl rjec, takrjec.

Řičeti III. ryčeé (ryk).
Říditi IV. se (čím) so po
kim měč.
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Rídko adv. (po)rědko.ídký, -á, -6 rědki,žadny,
židki.
ihati, -ám V. rihaé.
ije, -e ž. rytawa.
jen, -na m. winowec,
oktobr.

Říjeti III. rytowač.
íkadlo, -a s. prajidmo.
íkati V. prajič.

Římsa, -y ž. (wob)kroma.
Řinčeti, -ím III. brinčeč,

ščerčeč, wrjeskotač.

Řinouti se II. ptynyč,žoť
mič, so waleč, běžec
linyč.

Říše, -e ž. mócnarstwo.
Riť,-iž. kokač(k), pjerdžet.

(zek, -zku m. rézk.
ízení, -1 s. wjedženje,
zastojnske džéto.

Řízný,-á, -é rězny,wótry.
Rupati V. rjapac.
Řváti |. (řvu, -eŠ, -e) rje

wič, ruč.

9.

9, Se je we čěsčinjepředt.
za serb. z,ze; sotcem
z nanom; Se Ženou ze
žonu; s Bohem! Bo
žemje; buď s Bohem
budž Božemje; jdi S
Bohem dži abo khodž
božemje. [móšnja.

Sáček, -čku m. móšeů,
Sad,-uštomownik; měst

ské sady měscčanske
zahrody ; sadař, -e m.
sad(ow)nik; -ka, =y ž.

Sadow)mica.Saditi IV. sadžič; —se (oč)
sadžič (z kim na čo).

Sádlo, -a s. potě.
Sáh, -u m. sah, sahi,-ow,

sažeň; sáhodlouhý,-á,

Sáknouti II.sakač,saknyč,
cakačc (do zemje).

Sakristie, -e ž. kapala.
Sál. -u m. žórla, tubja.
Salaš, -e ž. alpska pas

tyrnja ; -ÍK, -a m.; -nice,
-ež.alpsk (a)pastyř(!a).

Samec, -mce in. samc;
samice, -ce ž. samčka.

Samohlaska, -y ž. samo
zynk.

Samolibý, -á, -6 samo
spodobny, lubowařskí.

Samota, -y ž. samocia.
Samotář, -e m. samotnik.
Samouk, -a m. samowu

čenc, -wuk
Samovar, -U m. čaiowy

warjak.
-é sahu dothi, sahowski, ' Saň, -ně ž. saň, zmij, pa
caženňski.
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Sanice, -ce Ž. saňčačěf;
jézba ze sankami.

Saňai,-něk ž. sanki.
Sápati se, sápu se V.

(ze zlósču) sapač.
Sasko, -a s. Sakska.
Satanáš, -e m. ječibjel,

satan.
Sazba, -y ž. 1. sadžba;

2. plačizny; 3. wutwar,
přitwar.

Saze, -€ Ž. sazy, -o0w.
Sázka, -y ž. přesada.

Sběhnouti II (5e) zběhnyc (so); sbihati (se)
. zběhač (so).

Sběrák, -u m. zebjerak.
Sbor, -u m.zhromadžizna,

skhadžowanka.
Sborník, -u m. zběrnik.
Scestí, -Í rozpué, wotpud,

-čnosé, btud ; přijíti na
scestí so zabřudžič.

Scvrkati se, -knouti se
I. (3) morščič so, ze
skhnyč.

Sečetlost, -1 ž. sčitalosé ;
-lý, -á, -é sčitaty.

Sebechvála, -y ž. samo
khwalba.

Sebevědomí, -1s. sebje
wědomosč.

Sebevražda, -y ž. sebje
mordarstwo.

Sebranka, -y ž. = sběř,
=1 zběř, cwólba.

Seč býti zamóc, zamóžič.

Seč, -i ž. bitwa, šarwatka.
Sedadlo, -a s. sydadlo,

stof.
Sedlák, -a m. bur; -Ček,

-a m. burik ; selský, -á,
-€ burski; po selsku
po bursku.

Sedmikrása, -y ž. balk
(husaca), balka, rjano-,
krasolinka.

Sednička,-y ž. komorka.
Sehnouti II. se skhileč so.
Selka, -y ž. burowka, bu

rowa.
Sem adv. sem, jow ; pojď

sem! pój sem, jow.
Sen, snu m. són, sona.
Sestra, -y ž. sotra; Se

střenec, -nce m. so

trjeno -třenc, sotrowc;Sestřička, -y ž. sotřička.
Sestoupiti, -ím IV. skho

džič; se so zeňé, zhro
madžič, so zestupič.

Sesutí, -1 s. zwal, zasyp
(nienje), zwalina.

Sešit, -u m. zešiwk.
Sešlost, -i ž. staroba, sta

bosé, staba staroba.
Sešlý, -á, -é wot-, pře

trjebany, wjetki, dwje

SnySetkání, -1 ž. zetkanka,
zeňdženje.

Setmění, -1 s. směrki.
Setník, -a m. stotnik.
Setrvačnost, -i ž. wu
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trajnosc;setrvačný,-á,
-é wobstajny; setrvati,
-ám V. pře-,wutrač.

Severní záře milina.
Seznam, -u m. zapis(k),

zeznam.
Seznámiti IV. se so spó

znač
Shánětí V.zehnaé, zwjesč;

sháňka, -y ž. dopra
šenka.

Shledání, -Í s. zasowi
dženje; na shledanou
na zasowidženje.

Shluk, -u m. shluknutí,
-í s. zběžk, zběžeňca.

Shoda, -y ž. přezjenosé,
jenozmystnosé, je(d)no
ta; shodně přezjene;
shodovati se, -dnoutí
se VÍ. přezjene byč.

Shon, -u m. zběžk, zbě
žeňca; běhaňca, běžeňca.

Shora, shůry wothorjeka.
Shovívavý, -á, -é přehla

dawy, njekruty, kipry.
Shromáždéní, JÍ8, zhro.

madžizna, sejm.
Schnouti II. skhnyč.
Schod, -u m. skhód;

V prvním poschodí w
prěníim poskhodže.

Schodek, -dku m. při
trjeba, njedostatk, ško
dowanje.

Schopný, -á, -é khmany,
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dušny; -pnost, -i 7%.
khmanosčé, dušnosé.

Schovati, -ám V. skho
waé, tajiť, za-, zakho
wač, wob-.

Schránka, -vy ž. kaščČik.
Schůdný, -á, -é khódny;

ta cesta není schůdná
po tom puču So nje
chodži abo: so njeho
dži hic.

Schůze, -e ž. zhromadži
zna, skhad ;schůzka, -y
ž. skhadžowanka.

Schvácený, -á, -é slaby,
wutly, wuwutleny, Wu
khorjeny. [zdobrič.

Schváliti IV. skhwalič,
Schválně adv. ze zamys

lom, z wotmyslenjom.
Schvátiti (se) [V' zesta

bič, woslabič, wumoco
waéč, zničič (so).

Sic hewak, hewjak ; sice
drie; velký sice jsi,
ale nerozumný wulki
drje, ale njerozommny.

Síci I (seku, -češ, -če)
syc (syku).

Síla, -y ž. móc, wotmach ;
se vší silou z cylym
wotmachom, z cylej
mocu.

Silnice, -ce ž. droha.
Síň, -né ž. tubja.
Sinalý, -á, -é blědy jako

smjerč.



Síť, -tě sak, syc; síťať,
-e m. sakaf.

Síti I. (seji, -eš, -e) syč
Sítina, -y ž.syč. [(syju).
Sivý, -á, -6 šěry, sywy.
Sjednďtiti IV. (se) přez

jenié (so), zjednodíč.
Skáceti, -ím V. (se) pod

wróčič, powalié, zwró
čič (so).

Sketa, -y m.—zbabělec,
-Ice m. drisak, špatnik.

Sklář, -e m. škleúčeřnik;
sklárna, -y ž. škleň
čeřnja; sklenář, -e m.
Škleňčef; skleněný, -á,
-é škleňcojty, -ňcaty.

Sklenice, -ce ž. škleúca.
Sklep, -u m. pinca ; skle

pení, -Í s. pinaňca, wob
luk: sklepník, -a m.
piačnik; pivní sklep
piwnica.

Sklíčenost, -i ž. truchli
wosé, stysknosé, Cěs
nosé, tužniwosč.

Skliditi, -ím IV. zwot
nosyč, wotwozyč ; skli
zen, -zně ž. žnje n.žně.

Sklon, -u m. 1. nakhil
nosé, přikhilnosc, lu
bosé k čemu ; 2. pokto
na, na-, khilenje.

Sklonění, -í s. pokhilnosé.
Sklopec, -pce m. zapa

dowadio, zapadowate
durje.

Sklovína, -y z. skleňčina'
Skoba, -V ž. skobla.
Skok, -u m. skok, poskok.
Skon,-u m.skónčenje;-afi,

-ám V. dokónčič, sko
nač, skonječ, do-.

Skončiti, -ím IV. doko
njeé, skonač, dokončíč.

Skopec, -pce m. skop;
skopový, -á, -6 skop
jacy.

Skořápka, -y ž. škorpa
wa, skora, bělizna, pau
ka.

Skořice, -e ž. skorica.
Skoro nimale.
Skot, -u m. skót, skolu,

zbožo.
Skotačiti, -ím IV. ščěkaé,

šibalowac; -Čivý, -á,
-6 ščěkaty, šibaty.

Skotný, -á, -6 nošna (krá
ličí samice).

Skráň, -ně ž.
skróň.

Skrblík, -a m. skupc, nje
wužiwař ; -liti, -ím IV.
skupič.

Skrček, -čka m. pískor,
pjersk, krotaš, šwjerč.

Skrčka, -Y ž. přepažnjo,
podpach.

Skříň, -ně ž.truna, tobola;
khamor.

Skřínka,-y ž. kasé,kasčik;
skřínka na barvy bar
bowc.

spanje,



Skřipati V. ropotac, kři
icpic.

Skřipec, -pce m. 1. (s)
křipík); 2. čwilowadto;
3. šéipaťf.

Skřipky, -pek = ž. plur.
huslički.

Skřípot, -u m. křipjeňca,
wrěščenje.

Skřítek, -tka m. ludk,
palčik. ©

Skřivánek, -nka m. ško
wrončk.

Skrojek, -jku m. slěbušk,
kreňčka. 

Skromný, -ů, -6 změrmy,
skromny.

Skrýše, -€ Ž. khow,
wukryw(k), khowanka,
skhownja, tajnišco.

Skrývati V. khowač.
Skučeti, -im III wuč,

wyč, wrěščeč; skiwlič,
winčeé, žaloščič.

Skuhrati I. skrěčeé.
Skulina, -y ž. škatba.
Skupiti IV. seskupovati

VI. črjódžič.
Skutečnost, -i ž. wěr

nosé, woprawdžitosé;
skutečný, -á,-é wěrny,
woprawdžity; skutečně
woprawdže, nawopraw

u.
Skutek, -tku m.čin, skutk.
Skvělost, -i ž. krasnosé,

jasnosé, swěttosé; -lý,
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-á, -6 blyščny, swěcen
ski.

Skvíti se, skvím Se so
blyščič, so swěčié, sc
jasnič. .

Skvost, -u m. pycha, wu
pyš, wozdoba, deba;
-ný,-á,-é pyšny,krasny,
wuběrny.

Skvosty, -ů m. pl. dro
žinki.

Skvrna, -y ž. woplusk.
Skýtati V. skičeč.
Skýva, -y ž. skiba, po

mazka.
Slabika, -y ž. zložka.
Slabikář, -e m. abejcej.
Slabina, -y ž. bok, sla

bi(z)ny pl.
Slaboch, -a m. kiprich,

Slabý, zá, -6 kipry, stababý, -á, -6 kipry,slaby.
Slad, -u m. stód.
Sládek, -dka m. piwarc.
Sladovati, -uji VL slo

džič; -ovna, -y ž. sto
daňsíwo, -ařstwo, slo
dařnja; -ovník, -a m.
stodař, slodeůk.

Sláma, -y ž. sloma.
Slamník, -a m. stomnik.
Slaneček, -čka m. jerij,

jejef.
Slanina,-y ž. polé, sadto.
Slánka, -y ž. nopašk ze

selu. slónka.
Slavík, -a m. sotobik.



Slanost, -i ž. slon.
Slap, -u m. wodopad.
Slast, -I ž. radosé.
Slátanina, -Yž. platanka.
Slatina, -y ž. tuh; -né

lázně iuhowa kupjel.
Slavnost, -i ž. swjedžeň;

pěvecká slavnost spě
wanski swjedžen.

Slečna, -y ž. knježna;
-činka, -y knježnička.

Sled, -č m. slčd.
Sleď, -č m. jerij, jejef.
Slehnouti (se) II.zestupič,

do njedžel přiňé.
Slehnutí, -Í —porod, -u,

m. porod.
Slémě, slemene s.ponošk,
Slepák, -a m. slepak.
Slepý, -á, -6 slepy.
Slepec, -pce m. slepak.
Slepice, -e ž. kokoš.
Sleva, -y ž. spustka (ra

bat).
Slezina, -y ž. šlezna,sto

zyna.
Slib, -u m. slub.
Slibovati VI. (s)lubič.
Sličnost, -i Ž. rjanosc,

krasa ;-Čný,-á, - riany,
krasny.

Slída, -y ž. btyščinka,
koče slěbro, koče zloto.

Slídil, -a m. šnuchlak.
Sliditi IV. slédžic ; slíditi

po něčem 7a něčim
slédžič.

V

Slimák, -a m. šlink.
Slina, -y ž. sliny pl.

Slinták,-a m. ipěnjak ; -táček
m. pěnka ; -tavka, -yŽ. slintawa.

Slípka, -y ž. kokoška;
slípka vodní wódna
kokoška.

Slitovati se V. smilié so.
Slitovník, -a m. smilnik.
Slíva, -y ž. slowka, čma

čka ; slivka,-y ž. slowka.
Slivky,-vekž.pl. wotliwki.
Slivovice, -e žŽ.čmačko

wica, slowkowe.
Slizký, -á, -é smykly,

pjelzki.
Slon, -a m. slóů.

Slota, -V žŽ.1. njewjedro;
oučiti| drapa, zběř.Sloučiti IV. zjednač, zwja
zač, zjednočiíč.

Sloup, -U m. socha, stolp.
Sloupati, -pu V. wotsko

rič, wotbělič, slékač, slč
kowaé.

Sloupec, -pce m.rjadowc.
Sloupek, -pku m. stol

pica ; sloupek voskový
woskowc.

Sloupořadí, -i s.
stotpow.

Slovan, -a m., -Ka, -Y ž.
Stowjan, -ka.

Slovanský, -á, -6 slow
janski.

rjad
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Slovenský, -á, -6 slo
wakski.

Slovinský, -á, -6 slow
jenski.

Složiti, -im IV. spisaé,
wudžětac ; ztožič; polo

„ žič.
Složitý, -á, -6é zawity,

zloženy.
Sluha, -y m. stužobnik ;

služka, -yYž. -nica.
Sluj, -e ž. jama ; ložiščo.
Sluka, -y ž. bakut; slučí

bakutowy.
Slunce, -e s. slónco:;

slunce praží slóncoho
ri, praži.

Sluneční, -Í, -1 slónčny.
Slunečník, -u m. přeslón

čnik.
Slušeti, -ím III. slušec,

stač.
Slza, -y ž. sylza; slzeti,

-im III. sylzowač,
Smečka, -y ž. črjóda

(psow).
Smekati, -ám V. zejmo

wac; smekní klobouk
zejm sej klobuk ; sme
kati se wusmyknyé so.

Smělec, -Ice m. khrobtak;
-losť, -i ž. khroblosé,
zmužitosč, zwažliwosc;
-lý, -á, -é khrobly,zmu
žity, zwažliwy.

Směna, -Y ž. mjenjenje,
přemjena.[
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Směnka, -y ž. změnka
(Wechsel).

Směr, -u m. 1. směr,
prawina ; 2. zaměr, wot

ohlad; v tom směru
lépe: po té stránce)

w tom nastupanju.
Směřovati, -ují VÍ. měrič.
Směs, -i ž. naměšeňca,

zmutk.
Směska, -y ž. naměšeúca.
Smésti, smetu L wot

mjesé.
Smeť, -i ž. wumjet(k).
Smetí, -Í s. smječe, do

mjetki.
Smeták, -u m. mijetličko,

mjetlica, mječawa ; -tá
ček, -čku m. mjetlička.

Smilný, -á, -é njehorny,
nječisty, nješwaruy, bej
ny.

Smilování, -Í s. smilnosč.
Smilovati (se) VI. smi

lič (so).
Smilstvo, -a n. -1 s. nje

hornosč, nječistosé.
Smír, -u m. zjednanje,

Wujednanje. “
Smírný, -á,-é změrniwy.
Smířiti (se) IV. zjednač.
Smíšek, -ška m. smějak;

ščěrmichal.
Smíšenina, -V ž. namě

šeňca, směšeňca.
Smlouva, -y ž. zjedna

nje, wumjenjenje.



Smlouvati, -ám V. jed
nač ; što wotrazyé, wot
wikowač chcyč.

Smluviti (se) IV. zrěčeč.
Smola,-y ž. žiwica, smota.
Smrad,-u m.smród, -oda,

smjerd.
Smrk, -u m. šmrěk; -OVÝ,

-á, -é šmrěkojty.
Smrkati, -ám V. smork

(ot)ač.
Smrkati se (stmívatise)

so směrkac; Smrká se
směrki padaju.

Smršť, -1ž. -vodní mót
ska wjerčina; - větrná
kužmo(ch)t, wichor.

Smrštiti se IV. zmorščič
so, zeskhnyé.

Smrt, -i ž. smjerč.
Smrtka, -Y ž. smjertnica.
Smrž, -€ ž. smorž(a).
Smuteční, -Í, -Í žarowan

ski; želny, želniwy.
Smutek, -tku m.zrudoba,

- míti IV. žarowač.
Smutný, -á, -6 zrudny,

mutny, struchty.
Smyčec, -čce m. hudženc,

smyk, smyčk.
Smýčiti, -ím IV. mjesé.
Smyčka, -y ž. sekla ; po

wjaz.
Smysl, -u m. zmysl, ro

zom.
Smyslnost, -i ž. čělňosé,
Smýšlení, -1 s. zdače,

17"

mysl, myslička,wotimysl,
wotpohlad.

Smyšlenka, -y ž. wumys
leňka, -ústwo,

Snad snadž, traš.
Snadný, -á, -6 lohki;

snadno adv. lohko;
snáze, snadněji lóže,
lóžo.

Snaha, -yY žŽ. próca, že
džba.

Snacha, -Y Ž. synowa,
přiwhodna džowka.

Snář, -e m. sonafske
(knihi).

Snášelivosťt, -1 ž. znje
sliwosé ; -livý, -á, -é
znjesliwy.

Snášetií V. 1. čerpjeé;
2. znosyč, znošowač.

Sňatek, -tku m. man
dželstwo, žeňtwa, kwas.

Snažení, -í s. próca, pró
cowanje.

Snažiti se IV. zapjerač
so, procowaé so.

Snědy, -á, -6 bruny.
Sněm, -u m. sejm; zem

ský sněm krajny sejm:
říšský sněm. něrski
sejm; Sněmovati sej
mowač. /

Snění, -í s. džeče, són.
Sněť, -1 ž. snječ.
Sněží sněh so dže.
Sníh, -éhu m. (vlhký)

sněh.
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Snífek, -Ika m. sonaf;
sonačk.

Snímek, -mku m. podob
nica, přijima, přiječe.

Snísti I. (-ím, -1Š) zjěsc.
Snoubenec, -nce m.slub

jeňc; -nka, -y ž. slub
jeňca.

Snubní,-í,-Í wěrowaůski.
Snůška, -y ž. zběrka.
Sobecký,-á, -6 sebičny.
Sočiti, -ím IV. na koho

byč, džeržeč, surowié,
žehrač. [stawa.

Socha, -Y ž. socha, po
Sochař, -e m. dolpaf,

rězbař, wobraznik.
Sochor, -u m. sochor,

zběhawa.
Sojka, '-y ž. škrěkawa,

kabija.
Sok, -a m. přečiwnik;

-yně, - Ž. -nica.
Soliti IV. selič.
Sopečný, -á, -6 sapacy,

sapačny.
Sopka, -yY Ž. sapawa,

wohnjowa hora (vul
kan).

Soptiti, -ím IV. sapač.
Sosna, -y ž. khójna.
Sotva adv. lědma, -dom,

Souboj, -© m. sůúboj.
Soubor, -u m. powšit

kownosč, subjerk, sklad,
zběrka.
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Souborný, -á, -6 mno
hotny.

Soucit, -u m. sobužel
nosé,sobučučiwosé;-ný,
-, -6 sobučučiwy.

Současně adv. z dobom,
Součásťka, -y ž. wob

stawk, džěl.
Souček, -čku m. zróstk.
Součet, -čtu m. zličba,

cylizna, suma.
Součinnost, -i ž. sobu

džěfawosé, sobuskutko

Současník,-a m. rowjeňk.
Soud, -u m. sud, prawo;

prawo; po mém soudu
(náhledu, mínění) po

mojim zdaču.Souditi IV. 1.

Soudní, -í, -Í sudniski.
Soudnost, -i ž. rozsud

Souhlasiti IV. přihtoso
wač.

zynk.
Souhvězdí,-í s.hwězdno.

pl. suchočina přucow.
Soujmenovec, -vce m.

Soukeník, -a m. sukelnik.
Soukojenec, -nce m.spo

wanje.

hrdelní soud smjertne

| sudžič ;
2. měnič.

nosč.

Souhláska, -vy ž. sobu

Souchotě, -13 -iny, -in

znamš.

tučěšnik.



Soukromník, -a m. sani
za So.

Soukromý, -á, -6 pri
watny, njezjawny, sam
za SO.

Soulad, -u ni.
(lubo)sktlad.

Souložiti, -ím IV.zlčhac ;
nice, -e ž. přifožnica
podléhawča ; -nictví, -1
s. přitožnistwo; -ník, -a
přítožnik, podléhawc.

Soumar,-a m. skočco.
Soumrak, -u směrk,směr

ki.
Souostroví, -Í s. kupiščo.
Soupeř, -e m. přečiwnik,

suhfós,

hněwnik, njepřečelSouřadný, -á, -6 přirja
downy.

Soused, -a m. susod, pód
lan; -ka, -Y Ž. susod
ka, pódlanka.

Sousediti s něčím IV.
mjezowač. —

Sousední, -Í, -Í susodny;
pódlanskí.

Soustava, -y ž. zestaw.
Sousto, -a s. hapk.
Soustolovník, -a m. pód

lan; -nice, -e Ž. pód
lanka. ČÍwosč.

Soustrast, -1 ž. sobuču
Soustruh, -u m. tružad'o.
Soustružník,-a m.tružef.
Soutěska, -Yž. mjezhory

plur.

|

Soutěž, -e ž. konkurenca
wuběhowaústwo; -it
-im IV. zaběhowač, sc
wuběhowač.

Souzvuk,-u m.(sobu), su
zynk.

Soužiíti (se) IV. trašič
strašič; so strachowač.
Čěsníč,

Spáč, -e m. spanc, spačk
Spála, -y ž. čČórlat.
Spalenina, -y ž. připale

nina; -iště, -Č s. popjel
niščo, palina.

Spánek, -nku m. spanje,
spaf; ubraň se spánku
wobróč so sparjej.

Spaní, -Í s. spanje.
Spanilost, -i ž. rjanosc;

-lý, -á, -é rjany.
Spár, -u m. pazora.
Spára,-V ž. škaliba,škarba.
Spása, -y ž. wumoženje;

-sitel, -e m. wumožičel.
Spěchati V. spěti, spěji

I. spěchowač, khwataé.
Spiklenec, -nce m.spři

sahanc.
Spiknutí, -Í s. spřisaha.
Spilati, -ám V. = nadá

vati swarječ.
„Splašiti IV. spřtóšič.
Splátka, -y ž. plačeúka.
Splatnost, -i ž. plačom

nosé; -ný, -á, -6 pla
čomny.

Spletený, spletitý, -á, -6
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zwity, zawity; zašmja-:
tany.

Spodek, -dka m. spód,
spódní džěl; (v kartách)
de'eňk.

Spodky, -dků ž. spódnje
kholowy.

Spojení, -Í s. 1. zwisk;
2. wobkhad z kim.

Spojenec, -nce m. zjed
nočenc, zwjazkaf; -tví,
-[s.zwjazk,zjednočenje.

Spojitost, -i ž. zwisk,

Szwjazk. ©pojka, -y ž. wjazawa.
Spokojený, -á, -6 spo

kojny ; -nost, -i ž. spo
kojnosé: spokojně spo
kojom; jsem spokojen
sym spokojom.

Společenstvo, -a s. druž
stwo.

Společnost, -1 ž. towaf
stwo.

Společný, -á, -é zhro
madny.

Spoléhati se, -ám se V.
so spuščič; -hlivý, -á,
-© spušéomny.

Spolek, -Iku m. towař
stwo.

Spolu adv. hromadže.
Spoluobčan, -a m. sobu

měšcan.
Spolužák, -a m. So

buwučomc; -ačČka, -Y
Ž. -ca.
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Spona, -y ž. 1. woponc,
2. wjazawa (kopula).

Spor, -u m.. rozkora.
zwada.

Spořádati V. porjedžic,
„džeč.

Spořitelna, -y ž. naluto
warnja.

Spořiíti IV. lutowač.
Sporný, -á, -€ dwělomny.
Sporý spory, nawdawaty.
Spotřeba, -Vž. přetr;eba;

-bovati VI. přetrjebač,
trjebowač.

Spousta, -y ž. 1. mačČizna,
mnohosé; 2. zapusče
nje, wufupa.

Správa, -y ž. 1. sporje
dženje ; 2. zarjadnistwo.

Spravedlivý, -á,-é spraw
ny.

Správní „=izarjadowaůski.
Správný, -á, -€ sprawny,

prawy.
Spřežení, -1 s. čah, spřah,

(za)přah.
Sprcha, -y ž. krjep'enje.
Sprostředkovati VI. po

srědkowač.
Srázný, -á, -é spadny,

nahty.
Srážka, -y ž. 1.spustk; 2.

zestork.
Srb, -a m. Serb; jižní

Srb južny Serb; lužŽický
Srb lužiskiSerb; Srbka,
-y ž. Serbowka.



Srbský, -á, -6 serbski.
Srdce, -e s. wutroba; Sf

dečný, -á, -é wutrobny;
-č z wutrobu, wutrob
nje; srdeční vada, -y
Ž. khiba we Wwutrobje.

Srdnatost, -i ž, mužnosé,
zmužilosc; -tý, -á, -é
zmužity, khrobly.

Sřítiti se, -ím [V.spadnyé.
Srnec, -nce m. sernik,

sornik.
Srovnávací, -1, -1 přiru

nowacy.
Srovnati V. (při-),poru

nač; -ávati VI. poru
nowač.

Srp, -u m. serp.
Srpen, -na n. žnjeůc.
Srst, -1 ž. seršč.
Sršeň, -šně m. šeršeů.
Srstka, -y ž. černjawa

jahodka. |
Sršeti III. sapač, fyrkaé;

Jiskry srší škrěsapaju.
Srub, -u m. nasyp, Česa

nina.

jeny ; -jsko, -a s. stejniščo.
Stanné právo s. wójnski,

nahly sud.
Stanovy, -ov ž. pl. wu

stawki.
Starost,- ž. starosé, tyš

nosé; starostlivý, -ého
m. ródník; starostlivý,
-4, -6 ródny, starosčiwy.

Starosta, -y m. předste
jičeř.

Starosvětský, -á, -6 za
starski.

Starověk, -u m. zastar
stwo, starina, starowěk.

Stáří, -1 s. staroba.
Stať, -1 ž. nastawk.
Starosvat, -a m. braška;

konati úřadstarosvata
braščič.

Starobylý, -á, -6 staro
dawny.

Starodávný, -á, -6 za
starskí.

Statek, -tku m. kubto.
Statkář, -e m. kubleř;

Ssáti, ssaji srěbač,cycač.' -řka, -y ž. kublefka.
Ssawec, -wce m. cycak.! Stav, -u m. staw, wob
Ssedlina,-yž.zesydnjenje.. stejnosé.
Stačiti IV. dosahaé; to: Stavba, -y ž. twarjenjo.

staČí to dosaha. Stavení, -í s. twarjenje,
Stádo, -a s. stadlo. | khěža.
Stáj, -e m. hródž. | Stavěti III. twarič.
Stále přecy, stajnje. | Stavidlo, -a s. zawjera.
Stanice,-e ž.zastawnišco.!|Stavitel, -e m. twarc,Stanovený,-á,-6posta-|— twarskimištr.
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Stávka,
Stéblo,

troska. ©
Stehlík, -a m. šéihlica.
Stehno, -a s. séehno.
Stěhovati VI.přečahowač.
Stejný,-á,-é runy;(skoro)-,

poruny ; stejně poruno,
WwšŠojetne.

Stelivo, -a s. slanjo.
Stelný, -á, -é (kruwa)

(su)éelna.
Stěna, -y ž. sčěna.
Stenati, -ám V. žatosčíč,

achkač.
Stesk, -u m. skóržba.
Stěží lědy, lédma.
Stěžeň, -žně ž. séežor.
Stěžovati VI. séežic; stě

žovati si so wobčežo
wač, so hóršič.

Stíti I, setnu, -neš, -e
sčeč.

Stín, -u m. 1. sčěn; 2.
khtódk.

Stinadlo, -a s. hlowu

-y Ž. stawk.
-A S.

rubadto; stinadla, -del :
s. ŠibjeňčiščČo.

Stinati V. sčinač, rubač.
Stinidlo, -tko, -a s. sčě

nidlo.
Stinka, -vyž. = šťěnice,

-e Ž. ščonka.
Stísniti IV. tyšič.
Stížiti IV. počežič.
Stížnost, -1 ž. hóršenje.
Stlaní, -1 s. stanjo.
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stwjelco,
Stočený, -á, -6 zwity.
Stodola, -y ž. bróžen ;
> bróžna.
Stoh, -u m. worštowe.
Stoka, -y ž. žltob.
Stolek, -Iku m. blidko.
Století, -1ís. lětstotk; stotk.
Stolice, -e ž. stol.
Stolička, -Y Ž. podnož,

podnohak.
Stolovati VL.blidowač.
Stonek, -nku m. zdónk.

| Stopa, -Y ž. .sléd, stopa,droha.
Stopovatí VI. slědžič.
Stopovatel, -e ž. slědžak.
Stoupa, -y ž. pěsta; pě

chowačka.
Stoupenec, -nce m. při

Wwisnik.
Stožár, -u m. sčežor,
Stračí, -Í, -Í srocyny.
Strádati V. čerpječ.
Střádati V. lutowaé.
Straka, -y ž. 1. sroka;

2. šaka, (kruwa).
Strakapoun, -a m. pi

sany džečel.
Strakatý, -á, -6 pisany,

šakaly.
Stráň, -ně ž. brjóh.
Stranický, -á, -é postrou

ski, stroniski.
| Střapec, -pce m. čeč.
Strast, -i ž. tyšnosé.
Strašidlo, -a s. šeridio,
- šerjenje, boba, bobak.



Strašiti IV. šerié;
straší tu šeri.

Strašlivý, -á, -6 strašliwy,
trašny
veliký

tu

žafostnje wulki.
Strava);-yž. jědž,kuchinja.|
Stráviti IV. cyrowac; —

(čas) přečinič.
Stravovati, -ují V. jěsé

dawač.
Strčiti IV. tyknyč.
Střeček, -čka m. sčělčk,

třelčk.

Středa, y Ž. srjeda; popoleční středa popjel
na srjeda.

Středověk, -u m. srjedži
wěk. [zemja.

Středozemí, -í s. srjedži
Střecha, -y ž. třěcha.
Střela, -y ž. 1. ktok,

2. třěla.
Střelba, -y ž. třělba..
Střelec, -Ice m. třělc.
Střeliti IV. třělič.
Střelivo, -a s, třělwo.
Střelka magnetová,-y -é

žiwa jehla.
Střemhlav adv. přezhtlo

wu, znak.
Střep, -u m. črjop; stří

pek, -ku m. črjopk.
Střevíc, -e ž. črij.
Střevo, -a s. érowo.
Střežiti IV. (někoho) za

někim pasé, někoho
pasé, wobhladač.

dobie ; strašlivě.

Stříbrňák, -u m. slěbor
nik.

Stříbrník, -a m.slébornik.
Stříci I. (střehu, -žeš,

-že) warnowač, woba
rač (so); střící se so
hladač. |

Střída, -dka, -y ž. srjódka.
Střídati, -ám V. mjenječ.
Střídmost, -i ž. zdžeržii

wosé.
Střih, -u m. rěz, přiréz.
Stříhati V. třihač.
Střileti V. třěleč.
Střízlík, -a m. kralik.
Střízlivost, -i ž. s róz

bnosé; střízlivý, -Á,-6
strózbny.

Strkati (se) V. storkač.
Strmý, -á, -6 nahly.
Strnad, -a m. knadž.
Strnisko, -a ščernišCo.
Strojiti (se) IV. přinoto

wič, připrawič (so).
Strom, -u m. štom.
Strop, -u m. wjefích,

wjeřšk.
Strouha,-y ž. žlob,hrje

ja.
Strouhati V. truhač.
Stručný, -á, -6 krótki.
Struhák, -u m. -áftko,

„adlo, -a s. truhačk ;
truhawa.

Strůjce, -e m. počatnik,
zaktadnik.

Struna, -y ž. truna.
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Strup, -u m. kóžka, trup.
Strýc, -e m. wuj.
Strž, -e ž. tom, zlamk.
Studený, -á, -É zymny.
Studiti IV. studžié, khló

dziíč.
Stuha, -y ž. bant.
Stůl, stolu m.blido; sto

lek, -u, m.blidko;stole
ček, -W m. blidžičko;

« seděti za stolem za
blidom sedžeč, společ
noséblidne towafstwo;

večeře Páně Bože bli0.
Stupeň, -pně ž. skho

džeůk.
Stvol, -u m. stwólk,

stwjelco.
Stvoření,-Í 1. stworjenjo,

stworřba; slepé stvo
ření slepak.

Stvůra, -y m. stwórba.
Sťyk,-u m.dótk, wobkhad,

počahi; stýkati se V.
so dótkač.

Stýskání, -Í s. stysknosé.
Sudba, -y ž. wosud.
Sudi, -ího m. = soudce

sudnik. [bař.
Sudílek, -Ika m. skórž
Sudý nebo lichý por abo

hmpor.
Sůl, soli ž. sól, sele.

Sojený) -d, -6 seleny.Sukně, -č ž. suknja, ro
pawa.
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Sumec, -mce m. sum.
Sunouti Il. sunyč.
Svah, -u m. spad.

| Sval, -u m. myšk, liba.
Svár,-u m. rozkora; sváři

ti IV. (se) rozkorič (so).
Svat, -a m.drůžba, braška.
Svatá noc, -té -ci Boža

nóc.
Svatba, -y ž. kwas, Sva

tební, -í, -1 kwasny.
Sváteční, -i,-1 swjedžeů

ski.
Svatek, -tku m. swiaty

džeň, swjatk; svato
dušní svátky (Letnice)
swjaiki.

Svatoušek, -ška m.swja
tafski, swjatušk,

Svatvečer, -a m. pator
Šica.

Svaz, -u m. zwjazk.
Svazek, -zku m. zwjazk.
Svazeček,-čku m.zešiwk.
Svědek, -dka m. swědk.
Svěděti III. palič.
Svědomí, -Í s. swědomije.
Svědomitost, -Í ž. swě

domitosc, wěstosč.
Svérázný, -á, -6 swój

razny.
Svěřenec, -nce m. ški

tanc.
Světák, -a m. swětnik,

hejsak.
Světec, -tce m. swjatc.

swjaty.



Světnice, -ce ž. jstwa;
-ička, -y ž. jstwička,
ko norka.

Světský, -á, -€ swětny.
Svévolný, -á, -6 samo

pašny.
Svěží, -1, -1 čerstwy.
Svíce, -e ŽžŽ.swěca; -I,

-cnu m. swěčnik.
Svině, -Ě ž. swinjo, ranca;

svinský, -á, -é swinski,
njehorny.

Svírati V. (něšto) zaca
hnyc, čwilowačé.

Svislý, -á, -é runopadny.
Svist, -u m. Šum.
Svišť, -€ m. bobak.
Svit, -u m. swěttosé.
Svítání, -1 s. swit, swi

tanje.
Svítek, -tku m. pampuch.
Svízel, -e m. běda, hub

jeňstwo; 2. (rostlina)
testa; -ný,-á,-é bědny,
pró-ny.

Svlačec, -čce m. wijawa.
Svléci I. (svleku, -Češ,

-če) slec; svlékati V.
slěkaé.

Svorně přezjene.
Svrab, -u m. pracha, pra

Šiwina.
Svrašťovatí (se) VI.mor

ščowaé (so).
Svrchnice,-e ž. posleščo.
Svrchovanost, -i ž. wjeí=

chowstwo.
Svršek, -Šku m. horjeňk.
Svršky, -Šků pl. m. wěcy,

zmachi.
Svůdce, -e m. zawjednik;
Svůdkyně, -é ž. zawjed

n'ca. (ski.
Svůdný, -é,-é zawjedžef
Sýc, -e, sýček, -Čka m.

sowka, kulišk.
Sychravý, -á, -6 syriznoj

ty, syry.
Sýpka, -y ž. žitnica, sy

paf ija. [mjelny.
Sypký, -á, -6 sypotety,
Sýr, -u m. sydr, twarožk.
Syrový, -á, -6 syry.
Sysel, -sla m. suslik.

Š.
Šafář, -e m. nadwórnik.
Šajdati (se) V. čampaé

(so).

$akal, -a m. zlota liška.Salanda, -y ž. deleňca.
alba, -y ž. — klam, -u
jebanstwo.

Šálek, -Iku m. šalka.
Salmaj, -e ž. prawočan

ska piščel.
alvěj, -e ž. želbej.
antročiti IV. kupčic.
arlach, -u m. čorlat.
ašek,-Ška m.nasměšník
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Šašky — taškařice pl.
kluwučinki.

ať, -u m. drasta.

šátek “tku m. rubiško.atlava, -y ž. — vězení
jastwo.
atna, -y ž. drasty.
atstvo, -a s. drasta.
eď, -i ž. šěf, šěra barba.
edivec, -VCe m. šedžiwce.
edý, -á, -é, šedivý, -á,
-é šěry.

Šejdíř, -e m. jebak, je
bat; -ský, -á, -6 je
ban“ki.

Šelest, «u m. ropot, pi
kot, šum.

Šelma, -Y ž. torhak, rub
ježne zwěrjo; šelma
m. šibat.

enkýř, -e m. korčmaf.
eptati V.šeptac, šukotač.
ereda,-y m.,ž.woh'dmo.

Šerediti IV. wohidnié,
wohidžié; -nost, -1 ž.
wohidnosé; -ný, -á, -6
wohidny.

eřík, -u m. bóz, šěrik.
eří se směrki padaju.
erm, -u m. tesakowanje,
mječowanje; -ovati VI.
tesakowač, mječowač.

Šestinedělí, -Í s, šesénje
dželstwo.

zešule, -e ž. truk.etřiti IV. wobkedžbo
waé, hladač, lutowač,
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Šetrnost, -i ž. zlutnosé,
zlutniwosé ; šetrný, -á,
-6 zlutniwy ; kedžbliwy.

eV, ŠVUum. Šow.
ibal, -a m. jebak, jebaf,
šibal.

Šibalský, -á,-é jebanski.
Sibřinky, -nek plur. ž.

trysk.
Šicí stroj, -iho -e m.ši

jadto.
ička, -y ž. šwalčka.
iditi IV, jebač.
íje, -e ž. tyl, zadnja Šija.
IK, -U m. Wustup do
bitwy, rjad; -ovati VL
zrjadowač.

Šikmý,-á,-6 napokosny,
křiwy.

Šikmo napokosu, naprěki,
křiwje.

Šílenec, -nce m. btaznik;
-ost, -i ž. blaznosé;
-Y, -á, -é přemysleny,
břazny.

Šilhati V. šělhaé, šělhawje
hladač.

gimrati V. toskotaé.inouti, -nu II. khilič,
winyč.

ŘP, -u m. klok, šip.ipek, -pku m. róžowc,
„ šipk.
SÍŤ, -e Ž. šěf, šěrokosčé.

iříti IV, šěrič.
iřka, -Y Žž.šěf.
išák, -u m. kapica,



Šiška, -y ž. habla,šiška;|
kulka. [kotač.

Šišlati V. kiškotač, šu
Škádliti IV.dražnié.klubu!

č ič někomu, so sčěkač.
Škála, -y ž. stupnica.
Skapuliř, -e m. naramje

nik.
Škarediti IV. wohidžeé;

- se so krěnié; -dý, -á,
-€ wohidny.

Škarohlíd, -a m. mjerzak.
karpa,-y ž.truha,přěrow.
katule, -e ž. lepjeňca,
tyzka.

keble, -e ž. zaklapnica./
kem“-ali, -ám V. žebrič

(prosyč)Šklebiti (se) IV. séěrič
so, wobličo séahowač.

Škoda,-y ž. škoda, porok.
Škodolibost, -i ž. zlopo

přece; -bý, -á, -6 škoopřejny.
Škola, -Y Ž. šula.
Škopek, -pku m. čwor,

štanda.
korně, -ě ž. škornje.
krabati V. škrabač, šu
wač; hemzač.

Škraloup, -u m. skora,
škora.

krkavka,-y ž. črjewula.
krtiti, -ím IV. dajič,

a SyČ: .Škub nky, -nků m. pl.
jědlo: rozmječene neple.

Škůdce, -e in. škódnik.
Škvár, -u m. žahlina, tru

ska; -Y, -Ú m. pl. nje
„„trebawše wěcy. ©
at -rkum..swjerc.kvařiti IV. škworič, sma

žiČ.
Škvor, -A m. wuchač.
Skvrně, -ěte s. krotuš.
Škytati V. ščukač, slipo

tac; -favka, -y ž. sli
potawa. [žita.

Šlacha, -V Ž. sucha, běta
Slapati V. stupač, teptaé.

le, šlí ž. pl. slě.
leh, -u m. wudyr, šwik;
-ati V. Ššwikač.

Šlechetnost, -i ž. nadob
nistwo ; -ný, -á, -6 na

„ dobny.
Slechta, -y ž.

stwo ; -tic,-e m.zemjan.
Šlem, -u m. sliny.
Šlepěj, -e ž. stopa.
smahem adv. docyla.
Smaťha, -y m. šmotawc;

šmathati (se) V. šmja
tac so.

matlavý šmotawy.
mejd, -u m. njerjad; =Y,
-H pl.m. plečizny.

modrcha, -y m., ž. blu
dna htowa.

molka, -yYž. módrina.
něrovačka, -y ž. štalt,
-vadlo, -a s. šnórowa
dto; -vati, -uji VI.kasač.

zemjan
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Šňupati, -pu V. šé'pko
wa, sebi ščipku (čňu
pec) wzač, šnupowač.

otek, -tka m. kubotlt.
oupati V. suwač.
ourati (se) V. čampač,
khelpač.

Šourek, -rku m. mudny
překlust.

gpaček, -čka m. škórc.palek, -fku (pro včely
= úl) m. klukowc.

Špehoun, -a m.slédžak ;
-ovati, -uji VI. slědžič.

Špendlík, -u m. 1. hej
kota jehla ; 2. žoltuška.

Šperk, -u m pycha, woza.petka, =yž. ščěpjo.
pičák, -u m. měznik.
pice, -e ž. kónc, wjeřšk.
pici, -a m. (pes) špičk.
pikovati, -ují VÍ. tuko
waéč, (řeč citáty) wuty
kowač. [stosé.

Špína, -y ž. brud, nječi
Špíže, -e ž. cyroba ; -žÍr

na, -V ž. židla.
Šplhati se V. čowpaé.

plhavec,-vce m.lakomc.
plhadlo, -a s. lazydlo
(Kletterstange).

Zplounati V. puzolié.prček, -čka m. šwjerč,
krotuš.

Šprým, -W m. žort; -ař,
-e m. žortnik, směškaf.
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Šprýmovný, -á, -6 pu
zorny.

rám, -W m. Šmara.
ťárati V. šiplié, štarač.
ťastný,-á, -é zbožowny.
ťáva,-y ž.juška ; mjezha;
brěčka.

ťavel, -e m. kiselc.
ťavnatý, -á, -6 juškojty,
brěčkaty.

Štěbetati V. warodžič,
žwač.

Štědrota, -y ž. — štěd
rost, -i ž. darliwosé,
sčedrosé.

atědrý večer patoršica.tědrovečerní noc ž., -ní
-ci Boža nóc.

Štěkati V., štěknouti II.b'awkac,| blawkowaé,
-knyc; ščowkač; pes
štěká pos sčowka.

Štěnice, -e ž. ščona, sce
nawa.

Štěp, -U m. sadowy štom ;
-aČ, -©m. sadaf, štomař.

Štěpina, -y ž. ščěpa.
Štěrbina, -y ž. škatba.

těstí, -1 s. zbožo.
Štetec,-tce m. bělič,bar

bič.
tětina, -y Ž. seršé.
tětka, -y ž. šcětka;
-ička, -y ž. ščěčička.

štíhlý, -á, -6 swižny.tika, -y Žž.šéuka.
Štír, -a m. Ščur.



Štít, -u m. škit; swisle,
cwisle.

Štítiti se IV. so stracho
wač, přóšic; Štítiti se
práce so džěla boječ,
lěnjeho pasé.

Štkáti, -ám V. slipotaé,
plakowač.

Štola, "Yž. 1. splawjadio,
-widlo ; 2. štola.

Šťouchati V.
bosé.

Šťourati V. rujeúklowač,
rapač (w něčim).

Šťovík, -u m. zdžef, zdžal,
lompuch.

Štváč, -e m. ščuwaf.
Štváti, štvu V. ščuwač.

Šunaj -y ž. kožuch, šuba.

storkač,

uhaj, -e m. pachol.
ukati, -ám V. so wokoto
honič.

Šuliti IV.
jebač.

Šum, -u m. plapot (při
warjacej wodže)kluskot,
šum.

Šumař, -e m. herec.
umětí III. šučeč, šumíč.
umoť, -u m. bórbot.
upina, -y ž. skora, Čes
lina, Šupizna.

Šustěti III. šučeč.
vadlena, -y ž. šwalča.
vanda, -y ž. prysk, žort.

Švarný, -á, -6 pěkny,
rjany.

vest a, -y ž. slowka.vihati V. šwikač.
vitořiti, -im IV. čičorič.
vižný, -á, -é rychly,
spěšny.

w

zklamatie—>
———

Švýcary, Švýcar ž. plur.
ica.

T.
Tábor,-u m. léěhwo;tá

bor lidu zhromadžizna;
tábořiti, -ím IV. ležeč.

Tabule, -e ž. tafla, del
čica, křidlica; tabulka

isawka.
Tácek, -cku m. šalka.
Táčky, -ček pl.= návště

va, beseda wopyt.
Tah, -u m. čah, čahto (při

loteriji).
Táhnouti II.,čahny, wlec;

tahati se čahač so, ko
cora Čahač.

Tahoun, -a m. čahak.
Tajemník, -a m. pisma

wjedžeř.

Tajný dě -á, -é potajny.Tajmy, tajný, -á, -6 skra
džny, ti jny.

Tajně skradžu, mjelčo,
tajně; tajnůstkář, -e
m. -řka, -y ž. potajn
stwař, -fka.
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Tajtrlík, -a m. coban,
kožany Matěj.

Tak dha; da; ťak jest
haj; tak dlouho až tak
doťho hač, dónž, dokalž;
tak řka móhl rjec.

Takový, -á, -é wonaki,
wonajki, tajki; takoví
lidé wonajcy ludžo.

Také tež ; takto adv.tak,
takle.

Taktovka, -y ž. hronownik.
Taký, -á, -é — takový

tajki.
Tambor, -a m. bubnaí.
Tamější, -i, -í tamniši

tamny.
Tamní, -í, -1 tamniši,

tamny, tamón.
Tanec, -nce m. reja ; jíti

k tanci na reje -hié;
býti u tance na rejach
byc; tancovačky, rej
dovačky rejišca.

Tančiti IV. rejwac; ta
nečník, -a m. rejwař;
tanečnice, -ce m. rej
wafka.

Tápati, -pu V. tupač,ma
kač.

Tapír, -a m. kundrosnik.
Tasemnice, -ce ž. waka.
Tasiti, -ím IV. čahač.
Taška, -y ž. 1. kapsa ; 2.

křidlica, cyhel.
Taškář, -e m. 1. kapsy
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rězat ; 2. pakosčak, pa
duch.

Táta, -y m. = otec nan.
Tatrman, -a — tajtrlík

kožany Matěj.
'"Taviti IV. rozpuščič.
Tázati V. se prašeť so.
Tě, tebe 4. padwotty, če.
Téci I. (teku, -češ, -čČe)

přuč, pluwač, čeč.
Tečka, -y ž. dypk.
Teď nětko, nětk.
Teda, tedy da, dha, duž.
Těhotenství, -1 s. wob

čežnosé, samodruhosc;
-ná (žena) wobčežna.

Těkati, -ám V. pjefchaé;
avý, -á, -6 pjefchliwy,
čěkačny.

Tekutina, -y ž. čekutosé,
židčina.

Telátko, -a m. čelatko.
Tele, -ete s. čěte, čělčk,

čělo.
Telecí, -i, -1 čelacy.
Telefon, -u m. dalokorě

čak.
Tělesnost, -i s. čělnosé.
Tělesný, -á, -€ čělny.
Těleso, -a s. čělo, čěleso.
Tělo, -a s. tílko, tělíčko

čěto, čětko, čěličko ;
mjaso.

Tělocvičný, -á, -6 čělo
zwučny.

Tělocvik, -u m. čělózwu
čowanje.



Tělový, -á, -6 cčělojty,
čětowaty.

Téměř nimale, skoro.
Temnice, -ce ž. čěmnica.
Temno, -y s. čěmnota.
Temný, -á, -é čmowy,

čěmny; temný zwuk
wutly zwuk.

Tenký, -á, -é čeúki, židki.
Tep, -u m. raz, žilobiče.
Tepati,-pu V. bič, dyrič,

rubač.
Teplý, -á, -6 čoply.
Tepna, -y ž. hibik.
Teprv hakle, haklej.
Terč, -e m. tarč.
Tes, -u m. raz.
Tesák,-u m.sekera,česak.
Tesař, -e m. čěsla.
Tesati, -sámn. tešu V.

bié, čepac, česat.
Tesknost, -1 ž. česnica.
Těsnopis, -u m. wuzko

pis, rychtopis.
Těsný, -á, -é wuzki.
Těsto, -a s. čěsto.
Těšiti IV. wjeselic,; to

mne fěší to mje wje
seli ;těšinská jablka po
prózdnym so nadžiječ.

Teta, -y ž. četa.
Teteliti se IV. čečeličso.
Tětiva, -y ž. truna, geom.

podpona.
Tetřev, -a m. hluchař.
Tetřívek, -vka m. čečČor,

březan.
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Též tež.
Těžký, -á, -é čežki, wob

Čežny. M
Tchán, -a m. čest = při

chodny nan.
Tchoř, -e m. tkhóťf.
Tchyně, -ě ž. česta = při

chodna mač.
Tíha, -y ž. waha.
Tichý, -á, -6 číchi.
Tikati V. čikotač, takotač.
Tím čim; čím více, tím

lépe čim wiacy, Cim
Tis, -u m. čis. [lěpie.
Tíseň, tísně ž. tyšnosé;

býti v tísni so tyšič.
Tisíc, -e m. tysac.
Tisk, -U m. CČisč,prasa,

tlóč.
Tiskař, -e m.čiščeř;-árna,

-V Ž. Čisčernja.
Tisknouti III. čiščec. ©
Tiše mielčo, změrom ; ti

še spáti mjehko spač.
Titěra, -y ž. či(n)éera;

-ný, -á, -6 piplaty, čín
Černy.

Títi 1., tnouti (tnu, -eš
-e) čeč.

Tíže, -e žŽ.čeža.
Tkanice, -e ž. bornica ;

-čka, -y ž. bornijka,
šnórka. |

Tklivý, -á, -é hnujacy.
Tkvíti IV. tčeé.
Tlačiti IV. mijasé, čisčec,

ttočic.
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Tach, -u m., -y, -ú pl.|
m. žwače, blady; -ati
V. žwač.

Tak, -u m. tlóč.
Tlama, -y ž. klama.
Tlampač, -e m. braška.
Tlapa, -Y ž. pazora.
Tlení, doutnání s. bače,

tianje.
Tleskati V. kleskač.
Titi (tlím, -íš, -1) tlač,

bač.
Tlouci I. (tluku, -eš, -e)

tolc, čepič, bič.
Tloustnouti II. totstnyč.
Tlučhuba, -y m., ž. plam

pak, -awa.
Tlumiti IV. dusyč, stužič.
Tlumočník, -a m. tolmač.
Tlumok, -u m. wačok.
Tlupa, -y ž. črjóda.
Tlustý, -á, -€ tučny, tot

sty.
Tma, -y ž. čma.
Tmář, -e m. émowak,

čěmnik; -ství, -i s.
Čmowjefrstwo.

Tmavý, -á, -é čmowy,
nabtuki, biuki.

Tmel, -e m. lěp, zamaz.
Tmíti IV. čmič,začmiwač;

-Se So začmiwac; stmí
vatí se so zaČiniwaČ;již
se stmívá hižom so
čmi.

Tnouti, lépe títi, tnu I.
čeč.
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Tobolka, -y ž. kapsa.
"Folik telko.
Toliko jenož.
Tonouti II. tepič so.
Topiti IV. tepič, pyri;

topí se tepi so; topiti
se tepič so, so pyríč.

Ťopka, -y žŽ.turkowska
kokoš, truta.

Topof, -u m. rubawa.
Topůrko, -a s. přimadlo,

džeržak.
Torba, -y ž. měšk, kapsa.
Totiž mjenujcy..
Totožný, -á, -é tón samy.
Toul, -u, toulec, -Ice m.

klokownica.
Toulati se V. so wokotlo

honic; bručič so.
Toužiti IV. (po něčem)

žedžíč.
Továrna, -y ž. twornja.
Trakař, -e m. kara.
Trám, -u m. hrjada. —
Trampota, -y ž.,trápení,

-Í s. čwila,-y ž. muka.
Trápiti IV. krudžic; -se

čwilowač so, muřič so.
Třasořitka, -y ž. čČum

rwopuška.
Třásti se I. (třesu,-eš,

-e) trasé so, žrjeC, so
sac, čečelič so.

Trať, -i ž. kruch, džěl,
droha.

Tratiti IV. zhubíč.
"Tratoliště, -č s. tuža.



TrávitilV.cyrowaé; otrá
viti zajědojčic,

Trčeti, -ím III. tčeť (z
wody).

Trdlo, -a s. 1. roztlucha,
tofkawa 3;2. kožany Ma
tej, hfupjenc.

Třeba traš. [pleskač.
Třepati V. pjerchotač
Třepení, -Í s. canka; -ití

IV. ščěpič. [tawa.
Tréperenda, -vyž. bach
Treska, -y ž. třěpkowc.
Třesky plesky! santra,

pantra!
Trest, -u m. khostanje.
Trestati V. khostaé.
Trestanec, -nce m. kho

stanc.
Třešně, -ě ž. třěšnja.
Třeštiti IV. jankowaé,

btaznič.
Treta, tretka, -v ž. ma

ličkosé, drobnostka.
Trh, -u m. wiki, torhošco,

hermank; na trh na
wiki.

Trhání, -í s. drjenje.
Trhlina, -y ž. škatba.
Trhový, -á, -é nawičny,

hermankowy.
Tříbiti IV. čisčič.
Třída, -y ž. droha, hasa,

wulica, rjadownja.
TříditilV. rjadowac, džě

Jič.
Třikrát trójcy.
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Třímati V. džeržeč,
Tříska, =Yž. špjena, spak,

třěska, drjenka.
Tříslo, -a s. sklučadlo ;

desčička.
Třísniti IV. mazač.
Třištiti IV. ščěpič.
Trmáceti, -ím III. čwilo

wačc; trmáceti se so
bědžič.

Třmen, -e m. tř(e)mjeů.
Trnka, -y ž. tornyk.
Trn, -u m. čerů.
Trnouti II. třepotač.
Trnož, -e m. podnož,

blidowe nohi.
Trochu adv. matko, kusk,

trochu.
Tropiti IV. činič (hlupo

sče).
Trosečník, -a m.

bitnik.
Troska, -y ž. rozbitalódž;

o člověku: dotamanc.
Troška, -y ž. kusk.
Troud, -u m..žaha.
Troufati V. nadžečťso.
Trouchnivěti III. tlač.
Trouchnivý,-á, -6 proch

nawy, hnijacy.
Trpaslík, -a m. njedoros

čenc, njedorost, palčik,
ludk,

Trpělivý, -á, -6 sčerpny.
Trpěti III. čerpič.

roz

» Trpělivost,-i ž. séerpnosé.
Trpký, -á, -6 jěry.

275



Třpytiti (se) IV. zybolié
(so).

Třtina, -y ž. sčina.
Trubka, -y ž. truba, ta

raka.
Trud, -u m. 1. čwila;

2. truda.
Trudnomyslný, -á, -é

čežkeje mysle.
Truhla, -y ž. truna, truhla.
Truhlář, -e m. blidaí;

-ství, -Í s. blidafstwo,
Truchlý, truchlivý, -á, -é

struchly,smutny,zrudny.
Trůn, -u m. trón, stol.
Trup, -u m. tylow, čělo,

zdonk.
Trus, -u m. hnól.
Trusnice, -e ž. borkawa.
Trvalý, -á, -6 trajny.
Trvanlivý, -á, -6 trajny.
Trvání, -1 s. trace.
Trvati V. trač: to trvá

dlouho do dolho traje.
Trysk, -u m. khelp.
Trýzeň, -ně V. ž. čwila.
Tržiště, -e s. torhosóo.
Tržnice, -e ž. kupnica.
Tržní, -1, -1 nawičny.
Tucet, -ctu nm.dwanatk.
Tučný, -á, -6 tučny, tol

jhTudíž duž.
Tuha, -y ž. tuha, grafit.

jn: -á, -€ twjerdy.uhýk, -a m. srokopjel.
Tuk, -a m. polč.
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Tulák, -a m. dundak.
Tuleň, -ně m. čuleň.
Tulipán, -a m. tulpa,

kožany Matij.
Tulpas, -a m. kožany

Matij.
Tůně, -ě ž. hlubina.
Tupěti III. tupječ.
Tupiti IV. tup č, haníč.
Turek, -rka m. Turka;
Turkyně, -6 ž. Turkowka.
Turecký, -á,-é turkowski.
Tuřín, -u m. kulirěpa.
Turista, -y m. pěškař.
Tušení, -í s. předzdace ;

-iti IV. so čoho nadžeč.
Tutlati V. skrywaé, kho

wač.
Tuze — velmi jara.
Tužka, -y ž. wo'ojnik.
Tvar, -u m. twar, twórha.
Tvář, -e m. wobličo.
Tvaroh, -u m. sydr, twa

roh.
Tvarosloví, -í s. twórbo

stow.
Tvarůžek, -žku m. twa

rožk.
Tvor, -a m. žiwoch.
Tvořiti IV. tworié.
Tvrdý, -á, -é kruty, twjer

d
Tvrz, -e žŽ.twjerdžizna.
Tvrzení, -1 s. wobkru

Čenje, -CČowaca sada.
Tvůrce, -e m. stworičel.
Tyč, -e ž. žerdž.



Tyčinka, -y ž. tyčka.
Tykati (si) V. tykaé.
Týkati se V. nastupač.

Týrati V. Čwilowac.
Týti, tyji I. tolstnyč.
Týž, táž, též samsny.

U.

U předt. z 2. pad. pola;
u nás pola nas.

Ubezpečiti IV. wobwě
sčíč.

Ublížiti IV. (někomu) ze
„ škodžič komu.

Ubočí, -Í s. spad, séehno.
Ubohý, -á, -é wbohi,
„ bědny. í

Ubor, -u m. drasta.
Ubožák, -a m. prašiwc,

hubjenc.
Ubrus, -u m. rub.
Ubytě, -1 pl. suchočina.
Ubytek, -tku m. wotpad,

woteběranje.
Ubýti, ubývati, -ám V.

woteběrač.
Ubytovati, -uji VÍ. wu-|
, bydlowač.

Ucta, -y ž. čescé,kedžba.
Učarování, -Í s. činki;

on je očarován wón
„ ma Činki.

Účast, -i ž. wobdžělenje.
Učastniti se IV. wobdžě

lič so. [kniha.
Učebnice, -e ž. wučobna
UVčedník,-a m. wučomnik.
Učel, -u m. zaměr, wot

myst,

Učeň, učně m. wučomnik.
Učenec, -nce m. wučenc.
Učes, -u m. sčesanje wio
„ SOW.

Učet, -čtu m. zličbowanje.
Učinek, -nku m. wučink.
Učitel, -e m. wučeř; -ka,

y ž. -ka.
Učiti IV. wučic; učiti se
, wuknyč.

Učtárna, -y ž.
Učtovaný, -á, 
, Wany.

Úd, -u m. staw; píchání
v údech drjenje w sta

, wach.
Údaj, -e m. = udání, -1,

s. wudawanje.
Událost, -i ž. podawk.
Udati, -ám V. wudať,

řeradž Č.
Udáti se impers. so stac,

so podač.
Udatnost, -i ž. khroblosč:

-ný, -á, -€ khrobly.
Udavač, -e m. přeradnik.

isafnja.
zhčbo

Uděl, -u m. wosud.
Udělání, -i s.čínki; bylo

mu uděláno wón ma
„ činki.

Uder, -u m. raz.
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Udeřiti IV. přimac, sodač
do koho.

Udice, -ce ž. wuda.
Udidlo, -a s. sklučadío.
Udileti, -Im V. wudžělič,

kazačé.
Udírna, -y ž. sušeřnja ;
„ «iti IV. (mjaso) sušíč.

Udiv, -u m. podžiw.
Udolí, -1 s. dotk.
Uháněti III (na Koni)

jěchaé.
Uhasiti IV. wuhasnyč.
Uhel, uhle m. wuhlo.
Uhel, úhlu m. nuhl.
Uher, -u m. truda.Uhlavní| htowny,

wulki.
Uhlazený, -á, -6 hřadki,
„ wulizany.

Uhledný, -á, -é zdobny.
Uhlí, -Í s. wuhlo.
Uhnouti II. twochnyč.
Uhoditi IV. dyrič.
Uhodnouti II.zhudač (hu
, dančko).

Uhona, -y ž. khiba; nje
, wužitk.

Uhor, -u m. smaha, lado ;
úhorem ležeti prózdny

, ležeč.
Uhoř, -e m. wuhor.
Uhoz, -u m. raz.
Uhrabky, -ů pl. m.pluwy.
Uhraditi IV. wobhro žič,

woptočic; uhr. vydání
wudače skryč.
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jara

Uhranouti uřknouti
„ podrěč.

Uhrn, -u m. zličba, cy
lina, suma; úhrnem

„ wšo dohromady.
Uhrnný,-á, -ézhromadny.
Uchazeč, -e m. namol

Wwjef,požadníik.
Uchlácholiti IV. skojič,

sčišič. |
Uchopiti IV. (se) zhrabač.

přimač (so); zapřimnyč.
Uchovati V.uchrániti IV.

zakhowač, wobkhowač.
Uchvátiti IV. zhrabnyč,
„ přimnyč, popadnyč.

Úchvatný, Já, -6 jimawy.
Uchytiti IV. hrabnyč.
Uřarmiti IV. podčisnyé.
Ujec, ujce m. tryk (se

střany otcovy), wuj (se
strany matčiny).

Ujímati se V. so jimaé.

dem

Ujma, -y ž. njewužitk,
„ škoda.

Ukaz, -u m. 1. znamjo;
(2zjew.

Ukázka, -y ž. pokazka,
pokazanka ; -ati V. po
kazač.

Ukazováček, -čku m. po
, kazowař.

Uklad, -u m. lečenje.
Ukládati V. zapoložic;

— oč (o koho) lakač,
„ pasé za km. [nik.

Ukladník, -a m. lečeř,leč



Uklid, -u m. porjadk.
Ukliditi IV. zrjadowač.
Uklidniti IV. sčišic,skojič,
„ změrníé.

VUklona, -y ž. poklona.
Ukol, -u m. nadawk.
Ukolébati V. wukolebač;
„ -bavka,-y ž. kolebawka.

Ukon, -u m. džělo.
Ukoptěný, -á, -é kadžiwy.
Ukor, -u m. potupa, nje
, česc,

Ukosem adv. napokosu.
Ukradkem,úkradmoadv.
, skradžu.

Ukrop, -u m. wodowa
„ polewka.

Ukropek, -pku m. tulef,
talak, swjatuska.

Ukrutánský, -á, -6 jara
wulki, žatostnje wulki.

Ukrutný, -á, -é surowy,
„ Wukrutny.

Ul, -u m. kotě.
Ulehčení, -i s. woloženje.
Ulehčiti IV. woložič.
Ulek, -u m. stróžel.
Uleva, -y ž. wolóženje.
Uleviti IV. woložic, pře

stač.
Ulice, -e ž. hasa, wulica.
Ulisnost, -i ž. liščeňústwo;

-ný, -á, -6 tlahodorččny,
liščeřski.

Ulita, -y ž. šlinkowa khěž
„ ka.

Uloha, -y ž. nadawk.

Úlomek, -mku m. zlemk.
Um—rozum, -u m.rozom.
Umazanec, -nce m. ma

zanc, mazuch.
Umdlenost, -i ž. sproé

nosč; -ný, -á, -é spróc
ny, mučny.

Umění, -í s. nawuknjenje,
wumělstwo.

Uměti III. móc; umíš
česky? móžeš čěški?

Umíněný, -á, -é swojeje
hltowy. [(sebi).

Uminiti si IV. předewzač
Umírati V. zimou zymu

mrěc; — hladem hlodu
mrěč.

Umístiti II. zaměscic.
Umístněný, -á, -6 zapo
, loženy.

Umluva, -y ž. zjednanje.
Umříti IV. skónčič, do

končic; umřítí hlady
, zawutlič, hlodu wumrčč.

Umrtí, -í s. wotemrěce,
zemrěče.

Umučení, -1 s. čerpjenje.
Umysl, -u m. wotpohlad ;

-ný,-á,-é wotpohladny;
-ně adv. z wotmyslen

„ jom,
Unava, -y ž. sprócnosé;

-vený, -á, -éÉ sprócny,
mučny.

Unaviti se IV. naproco
waé SO,sprócnié, zmuž
nič (so).
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Uniknouti I[. wuňc; wit
„ čeknyč.

Unor, -a m. malty róžk
, februar).

Unos,-u m.wotwjedženje;
-CeE,-€ m. wuwjedžef,
wotwijedžef.

Uondatí V.
„ sprocnič.

Upadek, -dku m. dokla
marjenje, konkurs.

Upachtěný, -á, -é wudy
„ chany.

Upal, -W m. wopar, ze
žaha.

Upamatovati (se) VI.do
, pomnječ (so).

Upatí, -Í s. podhora.
Upěchovati VI. stolec.
Upejpati se V. so dworič,
, SO drožíč.

Upění, -Í s. bědowanje;
úpěti, úpím III. bědo
wač, awjawaé.

Upevniti IV
stwjerdžič.

Upír, -a m. wupjer, pi
, jelca.

Uplatek, -tku m. wobty
, kanstwo.

Upiatný, -á, -6 zapře
„ dajny.

Uplavice, -e ž. běhawa.
Uplněk, -ňku m. potno
, měsac.

Uplný, -á, -€ dospolny;
úplně zcyla, docyla;
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— unaviti

skrucčié,

úplně sám. samlutki,
Iučki sam.

Upomenouti II.
mnič.

Upozorniti IV. kedžbno
čínič.

Upraviti IV. připrawič,
Porjedžíč.

Uprchlík, -a m. čěkanc.
Uprchnouti II. čeknyč.
Upřímný, -á, -é sprawny,
, swěrny.

Uprkem adv. spěšnje, W
skoku.

Uprostřed
„ Wosrjedž.

Uřad, -u m. zastojňůstwo
Uraz, -u m. njezbožo,

njehoda.
Uraziti IV. pohóršíč.
Určení, -Í s. postawk.
Určitě zawěsce.
Uředník, -a m. zastojnik.
Uřknouti II.—uhranouti
„,porěč.

Uročiti IV. danic; peníze
se úročí pjenjezy so

, danja.
Uroda, -y žŽ. plódnosé ;
„ný, -á, -6 plódny.

Urok, -u m. daů.
Urostlý, -á, -é dorosčeny,

wulki.
Urozený,-á, -€ nadobny;

knjezz...
Urputný, -á, -é twjerdo

Šijny, zasakty.

wopo

prostřed



Vrychliti IV. pospěšit.
Uryvek, -vku m. zlemk.
Usaditi (se) IV. zasydlič
„ (so).

Usek, -u m. wotrčzk.
Useň, usně ž. — kůže

koža. [waé.
Uschovati IV. wobkho
Úsilí, -i s. próca, próco

wanije.
Vsilovati VI.prócowačso.
Úskalí, -í s. wuskata.
Uskok, -u m. wuskok.
Uskutečniti IV. wuskut
, Kowač.

Usloví, -Í s. wuraz, pra
„ jidmo.

Uslužnost, -i ž. pósluž
nos; -ný, -á, -é po

„ stužny.
Usměv, -u m. směwk.

nač (so).
Usmívati se wusměwač

SO; směwkač so.
Usmrtiti (se) IV. skón

cowač (so).
Usnadniti IV. woložič.
Usnesení, -Í s. wurada,

kónc.
Vsnésti se I. wuradžié.
Uspěch, -u m. wuspěch,

dobytk.
Uspiíšíti IV. — urychliti
„ pospěšíč.

Uspora,-vž. nalutowaňka.
Uspořádati V.zrjadowaé.

Uspořiti IV. nalutowač.
Usta, úst pl. rót, rta ; ert ;

hort; do úst do rta;
z úst ze rta.

Ustáliti IV. — potvrditi
wobkručič.

Ustání: bez ustání nje
přestawajcy.

Ustanovení,-is.postawk:
-iti IV. postawic; -ití
se so rozsudžič.

Ustati, ustanu přestač.
Ustav, -u m. založk.
Ustavičný, -á, -é stajny.
Ustí, -1 s. wusce.
Ustiti IV. pada, čec (do
| morja), so wuliwač.

Ustní, -í, -1 ertny, hortny.
Ustoupiti IV. wotstupič.
Ustraní, -í s. samota.

Ústreta: v ústrety jíti
Usmířití (se) IV. wujed-; . napřečo hič.

Ustřice, -e ž. wustrica.
Ustřižek, -žku m. wot
, rězk. í

Ustrk, -u m. křiwda.
Ustrnouti II. prostnyé;

přeslapic; ustrnouti se
, so smilič.

Ustroj, -e m. strój; -1 s.,
-nost, -i ž. strojstwo.

| Ustrojiti IV. přihotowié,
1, zdrasčíč,
Ustrojný, -á, -€ strójny.
Ustup, -u m. woftstup.

' Ustupnost, -i ž. podwol
nosé.
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Usudek, -dku m. rozsud,
zdače; podle mého

„ úsudku po mojim zdaču.
Usvít, -u m. swit, swi

tan e.
Ušák, -a m. wuchač.
Ušetřiti IV. nalutowač.
Ušklebek, -bku m. wu

směšeňca, wusměšowa
nje.

Ušlechtilý, -á, -é na
dobny ; -ti IV. nado
bič, ščěpič.

Ušlý, -á, -é sprócny (wot
hiča, khodženja).

Uštědřiti IV. wobdarič.
Uštěpačný, -á, -é wu
„ ŠČipny, wusměwačny.

Uštipek, -pku m. wusmě
šowafstwo, wopičkowa
nje,ščipa;úštipky,-pků
pl. katate rěče.

UšsknoutiII. séipnyé,kus
n-č, žahač.

Utéci I. (-teku, -tečeš,
-feče) čeknyc, stwoch

„nyč, běhnyč.
Utěcha, -y ž. tróšt, po
„ koj, počíšenije.

Utek, útku m. wutk.
Utěk, -u m. wuéek.
Utěrák, -u m. trjenje.
Uterek, -rka m. wutora.
Utes, -u m. skalna sčěna.
Utěšený, -á, -é zwjeselo

wacy ; -ití IV. spoko
o vwvve sjic; -itel, -e m. cěšičel.
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Utéžek, -žku m. Čeža,
brěmjo ; s útěžkem (tě
hotná) wobčežna.

Utichnouti II. wočichnyé.
Utíkati V. nóžkowa, Cě
, kač.

Utisk, -u — útlak; -u m.
počiščowanje, potlóče
nje.

Utkati V. wutkač; - se
zetkač (koho).

Utkvělý, -á, -é stajny;
utkvělá myšlenka blud

„na mysl.
Utlocit, -u m. čučiwosé.
Utlý, -á, -é něžny, cuni.
Utočiště, -č s. wuček,
„skhow.

Utočiti IV. přimaé (koho).
Utok, -u m. nadpad.
Utráceti V. brójič.
Utrapa, -y ž. čwila.
Utrata, -V Ž. -Y, — wu

dawki; útrata (rozha
zowač), přečinjeí.

Utratiti IV. 1. rozbrojíč,
rozpjeřšic;2. wotprawič.

Utrejch, -u m. wotruch,
trušik.

Utrhač, -e m. (na ct)přistodnik; -ný, -á, 
přistodniski. [džeč.

Utrhati (na cti) přisto
Utříti I (utru, utřeš,
, utře) trěč.

Utroba, -y ž. nutra pl.
znutřkomne, nutřiny.



Utrpení,-í s. čwěla,čwila;
„matra, krjud.

Utrpnost, -i ž. smilnosé.
Utržek, -žku m. wotrčzk.
Utržiti IV. wunškowačé.
Utuchnouti II. přestač,
„ wočichnyč.

Utulek, -Iku wuček.
Ututlati V. začisnyč, za
„ mjelčič.

Utvar, -u m. stwórba.
Utvrditi IV. stwjerdžič.
UváznoutiI[.tčacy wostač.
Uvážiti IV. rozwažič, wo

pomnič.
Uvedení, -Í s. zawód.
Uvědomělost, -i ž. wědo

mio.
Uvědomělý člověk m.

woswěčenc.
Uvelebiti se IV. so wu
„ sydnyč.

Uvér, -u m. wuwěra, kre
dit.

Uveřejniti IV. wozjawnič.
Uvésti 1. (-vedu, -eš)

předwjesé; uvésti ve
skutek wuskutkowač.

Uveden, -a, -o předwje
dženy, zawodny.

Uvnitř nutř, nutřka.
Uvod, -u m. zawód; -ní,
„ 1, -Í zawodny.

Uvoz, -u m. htuboki puč.
Uvozovací,-Í,-Ízawodny.
Uzamknouti II. wobzam

knyé, začinič.

Uzavříti |. zamknyé, za
činič.

Uzda, -y ž. wuzda.
Uzel, uzlu m.'suk.
Uzemí, -1 s. wobwod,

krajnosé.
Uzenář, -e m.rěznik; uze

nina,-Y ž. sušene mjaso.
Uzený, -á, -6 sušeny.
Uzkost,-i ž. wuskosé, tyš

HOSČ,tuha; čěsů, čěsnja ;
zahnati do úzkých do
čěsna zahnac; býti v

„ úzkostech so tyšič.
Uzký, -á, -é wuzki; wul

ki dzěl čěskich stowow
ma samsny zdoňk kaž
serbsčina, jenož W so
wuwostaji, dokelž je ni
maja, např. uznati wu
znac atd.

Uznalost, -i ž. džakow
nosé; -lý, -á, -6 dža
kowny.

Uznání,-ís.zeznace, džak.
Už — již hižo.
Užas, -u m. podžiw; -ný,
„-á, -6 spodžiwny.

Užeh, -u m. wopar.
Užitek, -tku m. wužtk.
Užiti, užiji I. wužič.
Užiti, úžím IV. wuzčíč.
Užití, -í s. natožba, wu
, Žiwanje.

Užlabí, -í s., úžlabina,
-V Žž.wudolina.

Užovka, -y ž. zmijica.
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V.

Vačice, -e ž. měchawc.
Vada, -y ž. wada, khiba.
Váda, -y ž. zwada.
Vaditi IV. zadžerac; - Se

swarjeé.
Vadnouti II. wjadnyč.
Vadný, -á, -é mylny,

brašny.
Váha, -y ž waha, čaha.
Váhati V. lačič so, so

dlič, komdžič, komdžeč.
Váhavec, -vce m. lačak,

komdžak, komdžef.
Vaječník, -u m. 1. jejnik;

2. (warjene) jejo.
Vajíčko, -a s. jejko.
Vak, -u m. wačok.
Vál, -u m, namjetaňčne

blido.
Val, -u m. nasypk; -em

adv. mócnie.
Válčiti IV. wojowač.
Válec, -e m. kuluch.
Válečník, -a m. wojow

nik, wojowaf; -ný, -á,
-€ wojeřski.

Válek, válku m. kuluch,
walca.

Váleti V. walec.
Valcha, -y ž. walka.
Válka, -Y ž. wójna.
Valná hromada, -é -y ž.

htowna zhromadžizna.
Vánek, -nku m. poduwa,'

wětřičk.
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Vandrovní, -ího m. po
drožnik.

Vánice, -ce Ž. wějeúca.Vánoce(vánoc)| plur.
hody.

Vánočka, -y ž. wosušk.
Vánočnístromek božoh,

džěsčowy štom.
Vanouti II. dué.
Vařbuchta, -y m. ž. lě

niwc; masawa, motyka.
Vařečka, -y ž. warjawa,

měšawa.
Varhany, varhan ž. plur.

piščele.
Varhánky, -ů pl. m. za

hibi.
Várka, -y ž. wafwo.
Vařiti IV. warié.
Varovati VÍ. warnowať.

-| Vášeň, -šně ž. rozpa
litosé, wašnosé, rozwól
nosč.

Vášnivý, -á, -€ rozpality,
zahorjeny.

Váti, véji wěč, dué.
Vavřín, -u m. lawrjenc.

'Vaz, -u m. 1. wjazaúňca;
2. tyl.

Vazač, -e m. wiazak.
Vázanka, -y Ž. Šiinica.

| Vázati, váži V. wiazaé.
Vazba, -y ž. wjazba, wia

zanňca.
| Váznouti II. wjaznyé.



Vážiti IV. si (něčoho)
wobkedžbowať, rozwažowač.

Vážiti IV. (něco) čežkaé.
Vážka, -y ž. wudra.
Vážný, -á, -é wažny.
Vážnost, -i ž. wažnosč.
Vběhnouti II. zaběžeč.
Vbodnouti II. zaštapič.
Včela, -y ž. pčota.
Včelín, -ník, -u m. pčo

lenc.
Včetně adv. wobsahujo,

wobjimajo.
Vdáti, -ám V. wudač,

woženič.
Vdavky, -vek pl. žeňtwa,

ženitwa.
Vděčný, -á, -é džakny,

džakowny.
Vdolek, -Ikit m. tykanc,

Itnca.
Vdova, -y ž. wudowa;

vdavec, -vce m. wu
dowc.

Ve, ve dne wo dnio.
Věc, -i ž. wěc.
Vecpati, -cpu V. natykač.
Večer, -a m. wječor.
Večerní, -í, -Í wječorny.
Večernice, -e ž.1. pastyf

ska, wowčerska hwěz
da; 2. Směrkawa.

Večerník, -u m. wječorna
nowina.

Večeře, -e ž. wječeř; U
večeře za wiečerju.

Věda, -y ž. nawuka, wě
domosé.

Vědecký, -á, -6 wědo
mostny.

Vedení, -Í s. wjedžen'e,
wjedba.

Vědění, -í s. wěda, na
wuka.

Věděti, vím III. wědžeč.
Vedle (w přirunjanju z

něčín) pornjo, porno;
vedle sebe pornjo sebi.

Vedle předl. z 2. pad.
pódla; vedle chleba
pódla khlěba.

Vedlejší, -1, -í pódlanski.
Vědom, -a, -o wědomy

čoho: wustojny; -1, -1
s. wědomnose.

Vedoucí,
wodžefř.

Vedrati se, vderu I. so
do něčoho dobywaé.

Vedro, -a s. horcota, tuž
nota.

Vědro, -a s.: bow, sud,
čěrawa.

Věhlasný, -á, -é wuwo
lany, stawny, mudry.

Věcheť, -tu m, wěšť,
mjetlo.

Vejce, -ce s. jejo.
Vejčitý, -á, -6 kulojty,

jejojty. (ješk.
Vějička, -y ž. klijany ki
Vějíř, -e m. wjechla, wě

jadto, wohaůňka.

-ho wjednik,
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Vejiti, -jdu I stupié, kro
číč.

Vejpůl, -ky na kruchi,
do kruchow.

Věk, -u m. 1. wěk, čas; 2.
časžiwjenja (žiwobyče).

Velbloud,-a m.wjelbtud.

Vežebiti IV. stawic,khwaiČ.
Velebnost, -i ž. 1. na

dobnosč, wosebnosé;
2. hordoznosc.

Velebná svátost, -6 -i ž.
najsw ječiše.

Velectěný, -á, -é wyso
kočesceny.

Velení, -Í s. poručnistwo,
wjednistwo.

Veletok,-u m. wulkorěka.
Velezrada, přeradawjef

cha.
Velice adv. wulcy.
Velikolepý, -á, -6 wul

kotny.
Velikonoce, -í pl. ž.Jutry.
Veliký, -á, -é wulki.
Velitel, -e m. rozkaznik,

nawjednik, poručnik.
Velkodušný, -á, -é wy

sokoinystny.
Velkokupec,-pce m.wul

kokupc.
Velkostatek, -tku m.

knježske kublo, ryčeí
kubto.Velkostatkář,-e| m.
knježk, knježí kublef.
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Velkovévoda,-y m.wjel
wójwoda.

Velký pátek, -ého -u m.
čichi pjatk. .

Velmi jara; velmi dobře
jara derje ; velmi Časně
jara zahe; velmi rád
lubjerad.

Velmoc, -i ž. wulkomóc.
Velmož,-e m. wulkotnik.
Velociped, -u m. kolo,

koleso.
Velryba, -y ž. wjelryba,

walska ryba.
Velvyslanectví, -i s. po

selstwo, poselnistwo.
Vemeno, -a s. wumjo.
Ven won; venku wonka.
Věnec, -nce m. wěnc.
Venkovan, -a m. bur;

„kovský, -á, -6 burski.
Věno, -a s. wěno.
Věnování, -Í s. wéno

wanje, poswěčenje.
Vepř, -e m. swinjo; ve

pPřový, -á, -é sminjacy.
Vepsati,-piší V. zapisac.
Veřejnost, -i ž. zjawnosť.
Veřejný, -á, -6 zjawny.
Věřící, -ího m. wěriwy
Věřitel, -e m. wěřičel,
Věrnost,-i ž. swěra,swěrnos,
Věrolomnost, -i ž. nje

swěrnosé.
Verš, -e m. hróněčko,

rjadka.



Veršovati, -uji VI. hróně
kowač.

Věru adv. zawěrno, za
wěsce.

Ves, vsi ž. wjes.
Veselka, -y ž. kwas.
Veslaf, -e m. wjeslak.
Vesměs powšitkownje.
Vesmír, -u m. swětstwo.
Vesna, -y ž. = Jaro, -a s.

nalěco.
Vesnice, -ce ž. wjeska.
Vespod adv, delka, spody.
Vespolek zhromadny,po

spotny.
Vesta, -y ž. lac.
Vésti, vedu I. wjesč.
Veš, vši ž. woš.
Věštiti IV. wěščič.
Věštba, -y ž. wěšcba.
Věšák, -u m. wěšadto.
Veškeren, všechen wšit

kón, wšón.
Věta, -y ž. hrono, sada.
Veteš, -e Ž.čapornistwo;

-nictví, -Í s. starinkaf
stwo.

Větev, -e ž. halza, hatoza.
Větroplach, -a m.wětrak.
Větrný, -á, -6 wětrojty.
Většina, -y ž. wijetšina.
Větvička, -y ž. halužka,

wotnoha.
Veverka, -y ž. wjewjer

čka.
Vezdejší, -í, -Í wšědny.
Vězeň, -zně m. jaty.

Vězení, -í 8. jastwo, čěm
nica.

Vězeti III. tčeé; kde pak
vězí? kdže pak tči?

Věž, -e ž. wěža. |
Vhloubiti IV. zapuščíč.
Vhod hódž, runje w pra

wym času.
Vhodnost, -1 ž. přihód

nosč, kmanosé.
Vhodný, -á, -€ kmany.
Vcházeti V. zastupič.
Vchod, -u m. nutřkhód.
Vice comp. wot velmi

(jara) bóle, wjacy; Čím
dále tím více přecy
bóle a bóle.

Víko, -a s. wěko.
Vidění, -Í s. widženje.
Vidina,-y ž. widžina, ideal.
Viditelný, -á, -6 wi

džomny, wočiwidny.
Vidle, -e pl. widly.
Vidlička, -y ž. widlički pl.
Vidmo, -a s. barbity

wobraz.
Vichr, -u m. wichor.
Vichřice, -e žŽ.wichorica.
Viják, -u m. nawijadio,

„wijawa.
Vika, vikev,-kve ž.woka

(wyka).
Viklati (se) V.so kolebac,

so čumpaé.
Vikýř, -e m. wuhlado.
Víla, -y ž. wódnica, So

nina.
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Vilnik, -a m. rozwóolnik.
čělnik.

Vinař, -e m. wincaf.
Víinek, -nku wěnc, koto.
Vinen,-na,-no winowaty.
Viniti IV. winié, wobskor

žič koho.
Vinobraní, -Í s. wino

wanka. [cafnja.
Vinopalna, -y ž. palen
Vinopalník, -a palencaf.
Vinouti II. winyé.
Vír, -u m. Wjerjo.
Víra, -y ž. wěra.
Vířiti IV. wjerčeé.
Viseti V. wisac.
Vítěz, -e m. dobudžeř.
Vítězství, -1 s. dobyče.
Vítr, větru m. powětr.
Vížka, -y ž. wěžička.
Vjezd, -u m. zajězd, při

khód.
Vklad, -u m. zaklad, za

ložk, zapoloženka.
Vkládati V. zapoložič,

ktasé.
Vklouznouti II. přikrad

nyč so do něčoho, su
nyč so něhdže.

Vkročiti IV. zastupié, za
skočič.

Vkus, -u m. slódž.
Vláčeti V. 1. wlac, za

sobu čahnyč ; 2. wločič

(pole), |Vláčný, -á, -6 zhibity;
wlečawy.
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Vláda, -v ž. knježeřstwo?
knježenje.

Vladař, -e m. knježef;
-fka, -y ž. knježefka.

Vládce, -ce m. knježef ;
-dkyně, -ě ž. knježerka.

Vládnouti II. knježič.
Vláha, -y ž. wloha.
Vlajka, -y ž. khorhoj.
Vlak, -u m. ah.
Vlákno,-a s. nič,wtokno.
Vlas, -u m. wtos.
Vlasatice, -e ž. wtosačica.
Vlásenkář, -c m. hladžeř.
Vlast, -i ž.wótčina;-enec,

-nce m. wótčinc; vla
stenecký, -á, -6 wót
činski. [přerada.

IVlastizráda, -y ž. krajna
Vlastně adv. po prawom.
Vlastní; -Í, -Í swój, swój

ski, samsny.
Vlastník, -a m. wob

sedžefř.
Vlastnoruční, -Í, -Í sa

moručny.
Vlastnictví, -í s.swójstwo.
Vlastniti si (něco) IV.

sebi přiswojowač.
Vlastnost, -i ž. wose

bitosé.
Vlašťovka, -y ž. tastojca.
Vláti I (vlaji, -eš, -e)

machač, zmahač (khor
hoj).

Vlažný,-á, -éliwki;-nost,
-i ž. liwkosé.



Vléci I. (vleku, „češ,-če) | Vodník, -A m. wodžan,(se) (so) wlec. wódny muž, nykus.
Vlečka, -y ž. čahto. Voják, vojín -a m. wojak,VléztiIwlězé;vlezmně|| wojef.

na záda! léz mi do, Volavka, -y ž. čapla, ča
jecy. pula.Vlhkost,-iž.wtoha;vlh-| Volnost,-1ž.swoboda,

ký, -á, -€ wlóžny. wó'nosé.
Vlídný, -á, -6 přečelny.' Vor,-u m. plawidto, splaw.
Vlna, -y ž. žotma, zmoha, | Vorvaň, -ně m. htowata

zmah. — wjeloryba.
Vlniti IV. (se) žotmič;| Vous, -u m. kosma; -y,

zmahač. -i pl. broda.
Vlnivý, -á, -6 žořmaty.| Vozka, -y ž. pohonč.Vloček,-čku,m.vločka,| Vpředadv.doprědka.

-Y ž. mjetel (sněhowa).| Vrabec, -bce m. wrobel.
Vloha, -y ž. založk, wob-| Vrah, -a m. moričel, mor

darjenosč. dař.
Vlouditi se IV. so při-| Vraník, -a m. čornak.

kradnyčé. Vráska, -V ž. zmorsk.
Vloupati se V. so za-| Vráskovatěti III.mor*co

dobyé, so nutř lamač. wač.
Vložený, -á, -6 zapolo-| Vraštiti IV. morščič.

ženy. Vratký, -á, -6 padliwy.
Vnada, -y ž. wab, wab-| Vrátný, -ého m. dufnik.jadlo;-ný,-á,-éwabny.| Vřava,-yž.hara,njeměr.
Vně adv. (z)wonka. Vrávorati V. so motaé.Vnější,-í,-1Ízwonkowny.| VrazitiIV.razyč,smyk
Vnimati V. wopřimnyé,| ny, storčič.

rozymječ. Vražda,-y ž.mordařstwo.
Vnitřek, -řku m. nutro, Vřed, -u m. brjód.

w'itroba. Vřelý,-á,-é nutrny, horli
Vnitřní, -1,-1 nutřkowny.| Wy; vřele milovanýVnitřnost,-iž.wnutř-|| droholuby,lubodrohi.

kownosé, wutroba. Vřes, -u m. Wwrjos,Wrěs.
Vnukati V. nutř dawač. Vřeštěti III. škrěčeč.
Vodnatý, -á, -é wodžany. Vřeteno, -a s. wrječeno.
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Vrh, -u m. čisk, počísk,
Čisnjenje.

Vrhač, -e m. mjetaí.
Vrhati V. mjetač.
Vrch, -u m. wjefch.
Vrchní, -1, -1 wjeršny.
Vrchní, -ího wyšk.
Vrchnost, -í ž. wyšnosé.
Vrchol, -u m. wjefch,

ponošk.
Vrcholiti IV. wjefcholič.
Vrchovatý, -á, -6 nako

pleny, nahromadženy.Vřídelní, -i, -1 žórlaty,

promjenjaty.Vřídlo, -a s. žorlo, žrě
dto, přomjo.

Vříti, vru I. warié.
Vrkati V. kurčeč.
Vrkoč, -e m. Wwopuš,

pletwa.
Vrkoť, -u m. wurkanje.
Vroubek, -bku m. sčeřba,

narubk.
Vroubiti IV. sčerbic, za

rězowač, wrubič.
Vroucí, -Í, -Í warjacy;

-ný, -á, -6 nutrny.
Vrstevník,-a m. rowjeúk,

rojeňk.
Vrstva, -y ž. woršta.
Vrták, -a m. 1. wjeréak,

njeboz; 2. hlupak.
Vrtati V. wjerčeé, dypač.
Vrtěti se III. hibaé so.
Vrtkavost, -i ž. khabla

Wwosé,wjerčenje.
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| Vrtohlavost, -i ž. khabta
Wwosé; -Vý, -á, -6 kha
bla

„Vrtoch, -u m. wašnička.
Vrtule, -e ž. wjertula.
Vrz, -u m. ropot.
Vrzati I. rjepotač, krčeč.
Vsázka, -y ž. zastawk,

nasada, sadžba.
„Vskuťku woprawdže.
Vssáti, vssaji V. srěbač.

Vstáří VI. horjestač, stanyč.
Vsťoupení,-[s.(na nebe)

stpječe (Bóže stp.)
Vstoupiti IV. zastupič,

nastupič.
Vstrčití IV. storčič do ně

čoho.
Vstříc adv. napřečo.
Vstup, -u m. zastup.
Vstupenka, -y ž. zastup

ny list.
Vstupné, -ého zastupny

pjenjez.
Vsunouti II. zasunyč.
Však tola, pak, ale, wšak.
Vše, všechno wšo,Wwšitko.
Všední, -í, -1 wšědny.
Všechen, -na, -no wšit

kón, wšón.
Všelijaký, -á, -6 wšela

kory, wšelaki.
Všemohoucnost,

wšohomoč.
Všeobecný, -á, -é po

wšitkowny, zhromadny.
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Všeslovanský, -á, -é
wšoslowjanski.

Všestranný, -á, -€ wšo
stronski, wšobočny.

Všetečnost, -i ž. mudro
wanje, mudračkowanje;
-ný, -4, -€ mudrowarski.

Vševěd, -a m. wšoho
znajak.

Všímati si V. so hladač
čoho, kedžbu na něšto
dawač.

Všiváctví, -1 s. wšowosé.
Všivák, -a m. skomlak,

wšowak.
Vštipiti IV. zaščěpié, za

tworič ; vštípiti si sebi
spomjatkowač.

Všude adv. wšudže.
Vtěliti IV. sebi přiswojié,

přijenočČič.
Vteřina, -y ž. wokamik,

džěl mjeňšiny, sekunda.
Vtěsnati V. začíščeť, za

ttóčié do čoho.
Vtip, -u m. žort, směsk,

přeščip, wčip.
Vtípiti se IV. sej domy

slic.
Vtipkovati VI. žorčíko

waé.
Vtipný, -á, -é žortny,

řeščipny, wéipny.
Vfisknoutí I. zattóčičdo

čeho, začišéeč. ,
Vtlačiti IV. zattóčič do

čeho.

19*

Vtok, -u m. wuliw; za
plěw. [čoho.

Vtrhnouti II. čahnyč do
Vůbecadv.powšitkownje.
Vučihledě adv. hladajcy,

widžomnje.
Vůdce, -e m. wjednik.
Vuůkol adv. kofwokoto.
Vůl, vola m. wot.
Vůle, -e ž. wola.
Vůně, -ě ž. wóů.
Výbava, -y ž. wuprawa,

wotdobyče (wot čoho).
Vybaviti IV. (někoho ně

čím) wuwěnowač, wu
„prawič.

Vyběr, -u m. wubjer.
Výběrčí, -ího m. běrc.
Výběžek,-žku m.wuběžk.
Vybíhati V. wuběžeé.
Vyblednouti V. woblěd

nyé.
Vybočiti IV. wuhibowač

so, z puca hič.
Výboj, -e m. dobytk, do

bytwa.
Vybojovati VI. dobyč.
Výbor, -u m. wubjerk.
Výborný, -á, -€ wuběrny,

wosebity, poradny; -né
adv. wuběrnje.

Vybouchnouti II. roz
buchnyč. [njemdrič.

Vybouřiti se IV, so wu
Vybrati V. wubrač.
Vybřednouti II., -břísti

I. so wudobyč.
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Výbuch, -1 m. wuwat,
rozbuchnjenje.

Vyburcovati VÍ. (ze spa
nja) wubudžič.

Vyceniti 1.(plačiznu) wo
blijic; 2. (zuby) (wu-)
ščěrič.

Výcvik, -u m.wuwučenje.
Výčep, -u m. předawanje

(powa).Vyčerpati V. wučerpaé.
Vyčesati V. rozčesač.
Výčet, výčtu m. zeznam,

pokazaf, ličenje.
Výčitka, -y ž. porok, wu

mjet.
Vyčkati V. wočakač.
Výdaj, -e m. wudawk,

naložk.
Vydání, -1 s. 1. wudawk;

2. naklad.
Vydařiti se IV. poradžic

so.
Vydatný, -á, -6 spory.
Vydati, -ám wudac.
Vyděditi [V.wot namrěw

stwa wuzamknyé.
Vydechnouti II. wudy

chač.
Vydělávati VI. vydělati

V. 1. zastužič; 2. (kůži
harowačc, kožu džětač.

Výdělek,-lku m.zastužba.
Vyděrač, -e m. wudrě

waf, Womocowaf.
Vyděsití IV. wustróžič.
Vydírati V. wumocowaé.
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Vydra, -y ž. wudra.
Vydrancovati VÍ. wuru

bič.
Vydražiti IV. wodrožíč.
Vydřiduch, -a m. wudrě

waf, lichowaf.
Vydržení, -1 s. wutrače.
Vydržeti III. wutrač.
Vydržovati VI.plahowaé.
Vyhledati V. wupytač.
Výhlubeň, -é ž. wužtob
Výhoda, -y ž. lěpšina,

nadobizna; -ný, -á, -6
nadobizniski.

Výhonek, -nku m. khmut,
prut.

VyhovětiIII. (do)pomhač
dopjelníč.

Výhrada, -y ž. wumětm-.
jenje ; -ně adv; jetičcy.

Vyhýbati (se) V. wukhi
ié, so zminyč, wuhibac.

Výhybka,-y ž.wuhibn šco.
VycházetiIII. wukhadžeé,

skhadžeč.
Východ, -u m. wukhód,

wukhad, ranjo.
Výchova, -y ž. (wu)ku

blanje.
Vychovatel,-e m.kublaí;

-Ika, -V ž. kubtlařka.
Vychovati V. wukublač,

kubtac.
Vychytralý, -á, -6 pře

klepany.
Vyjádření, -1 s. wutožk,

wuktad.



Vyjádřiti IV. wujadrié,
wukiadowač.

Výjev, -u m. Wwustup,
zjew.

Výjezd, -u m. wujězd.
Výjimka, -Y žŽ.wuwzače.
VyjitiL (-jdu, -jdeš, -jde)

wunič.
Výkal, -u m. njerjad ; -Y,

-úv pl. wumjetki.
Výkaz, -u m. wupokaz;

vykázati (se) wupoka
zač so.

Výklad, -u m. wuktfad,
wutožk.

Výklenek, -nku m.wukut.
Výkon, -u m. wukoů,

dž-+to.
Výkres, -u m. rysowanka.
Výkřik, -u m. wrěsk,

křik.
Vykuchati I. wukutlič.
Vykupitel, -e m. wumož

nik.
Výkvět, -u m. kwět, kwěč.
Výlupek, -pku m. slépc,

hepjelak.
Vymáhati V. sebi (wu-)

žadač. [měúk.
Výměna, -y ž. wunijena,
Výměnek, -nku m. wu

mjenk.
Vyměřovač, -e m. měrijef.
Výmětek, -tku m. wu

mjet.
Výminečný, -á, -6 adv.

-ně z wumjenjenjom.

Vymknouti II. wuwróčič;
vymknoufi se so wu
smyknyč, čoho so zmi
nyč, čeknyč,

Výmluva, -y ž. wurěč;
-Jiti IV. wurěčeč.

Výmluvnost, -i ž.
rěčnosé.

Výmol, -u m. wumjel.
Výmysl, -u m. wumyst,

zmysleňka.
Vynález, -u m. Wuna

Wlt

manka ; -Ce, -CE m. wu
namankař; -lézati wu
namakač.

Výňatek, -tťku m. wučah.
Vynechati V.wuwostajič.
Vynikati V. wustupowač.
Vynikající, -i, -1 znamje

nity, slawny.
Vyobcovati VI. wustor

čié, wuzamknyč.
Výpad, -u m. wupad.
Výpis, -u m.rozpis, wupis.
VyplachovatiíVI. přokac.
Výplata, -y ž. wupiače

nje, zaplačenje.
Vyplazovati VI. (jazyk

s pohrdáním) bjakač.
Výplod, -u m. wuptód.
Vyplýtvati V. rozbrojič.
Vypnouti II. wupinač.
Výpočet, -čtu m. wobli

čenje, wuličenje.
Vypouštěti IV.(páru) wu

uščič, parowač.
Výpověď,-i ž.wupowiedž;
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vypovědětí III. wupra
ji, wupowědac.

Výprask, -u m. biče.
Vyprašovati IV. (wu-)

próšíč.
Výprava, -y ž. wuprawa.
Vyprávěč, -e m. basnik,

basnjef ; bajak.
Vyprávěti, povídati bač,

baju; - pohádky bas
ničky baé.

Vypravování, -í s.
Wwjedančko, baseň.

Vypuditi IV. wustorčič.
Výr, -a m. šubut, čujk,

pujwuj. [wuplodžíé.
Vyráběti III. wudžělac.
Výraz, -u m. wuraz.
Vyražení, -1 s. zabawa,

bjesada.
Vyrážka, -y ž. wusad.
Vyříci I. (řku, rceš, rce)

wuprajič.
Vyřiditi [V. wozjewié, do

pielnic, séinič.
Výrobek, -bku m. wu

plód.
Výrok, -u m. hrončko.
Vyrovnati V. zarunaé,

narunač, wurunač.
Výrůstek, -stku m. (wu)

róstk, narosčina (polyp).
Výsada, -y ž. wustajeuje,

priwileg.
Výseč, -e ž. wurčz.
VyschnoutilI. wusckhnyč.
Vysíliti IV. zestabič.
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Výskati V. juskačc,jusko
tač, wyskač.

Vyskytnouti (se) II. po
kazač so, poskičič so.

Vyslanectví, -Í s. pó
stanstwo.

Výsledek, -dku m. wu
spěch, dobytk, wuslédk.

Výslech, -u m. přesly
šenje.

Vyslechnouti II. přesly
šeč, wustuchač.

Vyslíditi IV. wuslědžič.
Vysloužilec, -Ice m. wu

sfužnik.
Vysloviti IV. wurjec;

-ovati VI. wuprajič.
Výslovnost, -i ž. wupra

jeje.
Výslužba, -y ž. wotpo

čink.
Vyslýchati V. přeslyšeč.
Vyslyšeti V. wustyšeč.
Vysmahnouti II. wuprah

nyc, wuskhnyč.
Vysmáti se V.wusmjec

koho.
Vysmažiti IV. wupjec.
Výsměch, -u m. wusměch.

hangenje.
Vysmeknoutí

sunyČ So.
Vysmoliti IV.

požahač.
Vysmýčiti IV.
Výsost, -i ž.

dostojnosč.

se II wu

wusmolič,

wutočič.
wysokosč,



Vysoustruhovatí VÍ.wu
tružič, wutružkowač.

Výspa, -y ž. kupa, pěs
čišco

Vyspati se IV.wuspač so.
Výstava, -y ž. wustajeňca.
Vystavětí stwarič, stajic ;

wustajič.
Výstaviště, -č s. wusta

jeřnja.
Vystaviti IV. wustajič.
Vystavovatel, -e m. wu

stajef.
Vystěnovalec, -ice wu

pučowaf, přečahowaf;
vystěhovati se Vl.wu
pucowač, přečahowaé.

Vystihnouti II.wuslědžíč,

wuspytaé,Vystižitelný, -á, -6 zro
zymliwy.

Vystonati se V. wot
khorječ so, so wuholíč.

Vystoupení, -Í s. wustup.
Vystoupiti IV. wuňc, wu

stupié.
Výstraha, -y ž. pohroza,

wotrada, wotstraža.
Vystrašiti IV. nastróžič,

Wwustróžič.
Výstražný, -á, -6 wot

radžawy.
Vystrčiti IV. wutyknyč.
Výstřel, -u m. wutřěl.
Vystřídati V. wotmjenic

(s ražu).
Vystříhatise V.so hladač.

Vystřihnouti II,wutřihac,
Vystřikovati VI.wusykaé,

wupryskač.
Vystříleti V. wutřěleč.
Vystřízlivěti III.wostróz

bnyč.
Výstrižek, -žŽkum. wurěz.
Vystrnaditi IV.wotčisčec

někoho.
| Výstroj, -e m. wuzdoba,wubróň.

Vystroiti IV. wuprawič,
wubrónič.

Výstup, -u m. wustup,
wukhod.

Výstupek, -pku m. wu
stup, wotkhilenje.

Vystydnouti II. wustud
nyč.

Vysvědčení, -1 wuswěd
čenje, wopismo.

Vysvětlení, -1 s. wutožk,
wuktad.

Vysvětliti IV. wujasnič,
wuswětlic.

Vysvítati V. so swěčič;
z toho vysvítá z toho
je jasne.

Vysvoboditel, -e m. wu
swobodžicef, wumožef,
wurmožnik.

Vysvoboditi IV. wuswo
bodžič, wumožíč.

Výše, -e ž. wysokosé,
hórka.

Vyšeptalý, -á, -6 woslabjeny,© wužtobjeny.
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Vyšetřiti IV. přepytaé,
wuslědžič. |

Vyšetřování, -1 s. přepyt,
přeslyšenje, wuslědže
neVýšina, -y ž. hórka,
kupka.

Vyšinouti se II.wustupié;
- z kolejí wuskočié z
kolijow.

Vyšívatí V. wušiwaé.
Vyšívání, -Í s. wušiwa

nina, tykanina.
Výška, -y ž. hórka.
Vyškrabati V.wuškrabaé,

wudrapač.
Vyškvařiti IV. wupražič.
Vyšňořiti IV. wokrasnié,

wupyšič.
Vyštípati V. wuščipač.
Vyštvati V. wuščuwaé.
Vytáčka, -y ž. wumolwa,

wurěč.
Výtah, -u m. wučah.
Vytáhlý, -á, -6 šwižny.
Vytáhnouti II. wucahnyč.
Vytahovadlo, -a s. ca

hadio.
VytápětiIII. pyrjeé, pyrič,

wutypič.
Vytasiti IV. wučahnyč.
Výtažek, -žku m. wucah.
Výtečný, -á, -é wubijerny.
Výtěžek, -žku m.wunošk.
Vytěžiti IV. dobyč.

Výti L(vyji, -eš, -e) wué,|Wwinčeé.
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Výtisk, -u m. wotčišé,
wotbitk.

Výtťka, -y ž. porok.
Vytknouti II. wutyknyč.
Vytnouti * II. wotyknyč

(plistu).
Výťok, -u m. wuliwk,

wutok.
Výtopek,-pku m.wutepk;

- uděliti někomu poro
kowač někoho.

Vytratiti (se) IV. zhubič
(so).

Vytřeštiti IV. (oči) wuť
walěč (woči).

Vytrhnouti II.wutorhnyč;

-ovati (z práce) mdanc:Vytříbiti IV. wučiščič,
orjedžič.

Výtrus, -u; -ek, -sku m
trus. |

Vytrvalý, -á, -6 wutrajny.
Vytrvalost, -i ž. wutraj

nosč.
Vytrvati V. wutraé.
Výtržník, -a m. njeměr

nik, šparak, rozkolnik.
Výtržnost, -i ž. překro

čenje, přestupnistwo.
Výtvar, -u m. Wufwor;

-ník, -a m. twórc; -ný,
-á, -é tworjacy, twar
jacy, tworny.

Vytýkati V. porokowač,
wutykowač.

Vývažek, -žku m. wu
wažk.



Vyvrhel, -e m. woplusk,
Wuiniel; -ové lidstva

asdžerje ludu.
Vývrtka,-y ž.wotwjerčel.
Vyvrtnouti si (nohu) wu

wróčič.
Vyzáblý, -á, -é suchi,

hubjeny.
Výzbroj, -e ž. wubróů.
Vyzdvihnouti II. wuz

běhnyč.
Výzkum,-u m.přepytanje,

wusléědk.
Výzva, -y ž., vyzvání, -i

s. namotwjenje, žadanje.
Vyzvěděti III. wobhonié

so ; výzvědy, -ů m. pl.
wuhlady ; vyzvědač, -e
m. wuslédžeí, wobhon
eř.

Výživa, -y ž. cyroba, ze
ziwjenje.

Vyživiti IV., -ovati VI.
zežiwič, zežiwjowač.

Vyživovací, -Í, -1 cyro
wanski.

Vzácnost, -1 ž. rědkosé,
žadnosé, žadnosik.

Vzácný, -á, -é žadny,
rědki.

Vzájemnost, -i ž. wza
jomnosč.

Vzbouření, -Í s. zběžk,
njeměr.

Vzbuditi se IV.ze spaní
wotčučič IV.; vzbudíiti
někoho wubudžíč.

Vzdáliti IV. (se) dalic
(so), wotsalié so.

Vzdálení, -i = dálka, -y
ž. dalina.

Vzdor, -u m. pych, drož
džmo: -ovati VI. so
sepjerač, so přečiwič;
vzdorovitý, -a, -6 za
sakly droždžmojty, spje
rawy. [napohlad.

Vzezření, -Í s. vzhled,
Vzhůru! horje!
Vzcházeti V. skhadžeč.
Vzchopiti se IV.so zhra

bač.
Vzíti, vezmu | wzaé;

- za své zahinyc; kde
jsi se tu vzal? z wot
kel sy přišot?

Vzkaz, -u m. nadawk,
powěsč, nowina.

Vzkříšení, -4 s. Krystu
sowe z mortwych stače.

Vzlykati V. slipotaé, spla
kowacč.

Vznešenost, -i ž. nadoba.
Vzněť, -u m. zahorjenje;

-livý, -á, -6 znahleny.
Vznik, -u m. nastače.
Vzniknouti II. nastač.
Vznítiti IV. zapalič.
Vzor, -u m. příklad; -ek,

-rku m. pokazka.
Vzorník, -u m. zapisk

pokazkow.
Vzpamatovatí se VÍ.wé

domja nabyč.
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Vzpírat se V. so pře
čiwié. [zaplomjenič.

Vzplanouti II. zasapač,
Vzpomenouti II. naspo

mnic; - si IL (na
něco), pamatovati si
pomjatkowač, pomnič
dopomníč ; pamatuji s
dobře = já si dávám
dobrý pozor ja derje
pomnju; dobře jsem
si na to vzpomněl mi
je so na to spomnilo ;
mi so pomní.

Vzpomínka,-y ž.pomjatk.
Vzpoura, -y ž. zběžk.
Vzpouzeti se V. so pře

Čiwič.

Vypřímiti IV. zrtnaé.
Vzpružiti IV. napjeé.
Vzrůst, -u m. róst.
Vzrušiti IV. rozborič,

rozbudžic.
Vztah, -u m. počah, na

stupanje.
Vztahovati se VL na

stunač.
Vztažný, -á, -6 počaho

wany:Vztyčiti IV. postajič.
Vzývati V. prosyč.
Vždy, -cky přecy, kóždy

raz, - króč.
Vždyť džě, džěn; vždyť

ty nevíš ty džč njewěš.

Z.
Z, ze předt, z 2. pad. z,

ze; Z jizby ze jstwy;
ze zlata ze zlota; ze
zadu ze zady; z rána
rano, zahe, ze switan
jom;,z paměti z po
mjatka, z hlówy.

Za prvé za prěnje, naj
prjedy.

Zábava, -Y ž. zabawa,
zwjeselenje, bjesada.

Zábavný, -á, -6 bjesadny,
zabawny.

Zabavovati VÍ.zabawječ.
Zabedniti IV. přepažič.
Zaběhnoutí II. zaběhnyč.
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Zabezpečiti IV.zawěsčič.
Zabiti, -bijí [. zabíč.
Zablátiti IV. zablóčič.
Záblesk, -u m. zablysk

njerlje.
Zablouditi IV. so zabtu

džič.
Zabočiti s cesty IV. so

na stronu podač.
Zabodnouti II. zaštapič,

katnyč.
Zábradlí, -í s.wobloženje.
Zabránití [V. wobróč, za

džětlač.
Zabrati, -beru V. zebrač

(z mocu), wzač.



ZabřednoutilIÍ. zapadnyé.
Zábřesk, -u m. směrk,

switanje.
Zábsti, zebe [. wozybač;

zebou mě nohy wo
zebjac mnje nozy.

Zabývatise V.zaběračso.
Zaceliti se IV. zarosé,

Zrosč.
Zacláněti V. zawodžeč,

zapřisryc, zababíč.
Záclona, -y ž. zawěšk,

zastona.
Zácpa, -y ž. zatykanje.
Zacpati V. zatykač. ©
Zač začo ; zač to je kelko

to plačí.
Začasté adv.často, husto,

častohdy.
Začátečník, -a m. za

počef, zaspočinaf, po
Catkaf, nowotnik.

Záčátek, -tku m. zapo
čatk, spočatk.

Začerniti IV. začorníič.
Začinati V. započeé.
Záda, zad pl. khribjet,

zadk, zadnica, wopje
Čica.

Zadarmo adv. darmo.
Zadati, - si zawdač.
Zadáviti IV. zadajič.
Zadek, -dku m. zadnica;

pozad, khribjet.
Zadělati V. zadžětač do

něčoho, nutř ktasé.
Záděra, -y ž. zadáeranca.

Zadina,-y ž.špatna muka.
Zadlužiti se IV. zadol

ŽIČ So.
Zadnice,. -e ž. rič.
Zadržeti III. zadžeržeč.
Záducha, -y ž. zlowětr,

jachlica, zadušica,dajwa.
Zádumčivost, -i ž. čežke

mysle, čežkota.
Záhada, -y ž. hudaůčko.
Zahájiti[V.zahrodžič,wo

tewrié (zhromadžizny).
Zahaleč, -e m. slépc.
Zaháleti III. lénjoho pasé.
Zahaliti IV. zawalic, za

kryč.
Zahanbiti IV. zahaňbíc,

wohanbič.
Zahnízditi se IV. so za

hnězdžič, so zanjesc.
Záhodno radno, spomož

no, Wwužitno.
Záhon, -u m. rjadka.
Zahospodařiti sí IV. wu

hospodarič.
Zahraditi IV. (cestu) za

šlahowač.
Zahraniční, -Í, -1 zwon

kny, zwonkowny.
Zahrnouti II. 1. wobpři

jec; 2. zahrjebač.
Záhuba, -y ž. zahin, Za

huba.
Záhyb, -u m. zazhibk,

zmorsk.
Zahynouti II. kónc wzač,

zahinyč.
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Zacházeti III wobkha
džeč (z někim), zakha
džeč, překhodžič ; slun
ce zachází slónco so
khowa.

Zacházka, -y ž. zakhod.
Záchod, -u m. wotstup.
Zachovalost, -i ž. wob

khowanosé.
wobkhoZachovati VI.

waé.
Záchrana, -y ž. zaškit,

wobora, wobrona.
Zachrániti IV. (za)škitač.
Zachutnati V. zastodžeč.
Záchvat, -u m. ztorha

nje, přestapjenje.
Zachvěti III. zaržeé.
Záchvěv, -u m. zarženje.
Zajatec, -tce m. jaty.
Zájem, -jmu m. zajim.
Zajetí, -í s. jastwo, zaječe.
Zájezd, -u m. zajězd.
Zajíc, -e m. zajac.
Zajíkatí se V. zajako

wačťSo.
Zajímati V., zajmouti

zaječ, zajimač, zajímo
wa; zajímatí se zaji
maSo.

Zajisté zawěsče; wěsče.
Zajižďka, -y ž. wobza

jez, wokolpué.Zájmeno,-a s. naměstnik.
Zakaliti IV. zamučié, za

brudžič, zakalič.
Zákaz, -u m. zakazanje.

30n

Zakázka, -y ž. skazanka.
Zákazník, -a m. wofte

běracel.
Zákeřník, -a m. pod

skočny inordaf.
Základ, -u mn. podlóžk,

zal. .žk, zaklad.
Zakladatel, -e m. zalo

žef, zakladžel.
Zakládati V. založeč.
Zaklínati (se) V. zaročíič,

zažohnowaé(so).
Zakliti [. zakleč, zaprajič,

zažohnowač.

Zá lop, -u m.wěko,kryw.Zákmit, -u m. btyšé, biy
skot.

Zakončiti IV. dočinič,
skónčič, dokonječ.

Zákonodárce, -e m. za
konjedawaf.

Zákonodárství, -Í s. za
koňdawstwo.

Zákop,-u s.hrjebja,zryw.
Zakopnouti II. zakopnyč.
Zákoutí, -í s. kut, kučík.
Zakrněti III. skazyč, wo

kripič, zaprašiwié.
Zakuklenec, -nce m. za

kuklenc, zamaskowany
čtowjek.

Zákusek, -sku m. zakusk.
Zalesniti zasadžec, za

lěsnič.
Zálety,-ů pl. m. lubčenje,

na žentwu khodženje.
Záletnice, -e ž. lubka.
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Záletník, -a m. lubčik,
lubčeť.

Záležitost, -1ž.naležnosé.
Záliba, -y ž. wosebita

lubosé. [so zalubič
Zalíbiti se IV. so lubič,
Zalidniti IV. zaludnič,

zaludžíč.
Záliv, -u m. zaliw, móí

ski wustup.
Záloha, -y ž. takaňca, za

sudženje, zapoložk,pož
čeňka.

Založení, -1 s. založba,
z -toženje.

Záložka,-y Ž. ponos, za
hork, založk.

Záložna, -y Ž. naluto
warnja.

Záložní, -1,-1 zadžeržny;
-ik, -a m. zadžeržnik.

Zámečník, -a m. zamkaf.
Zámek, -mku m. zamk,

hród.
Změna, -y ž. mjenjeůca.
Zaměniti IV. wotmjenič.
Záměr, -u m. zaměr, wot

pohlad.
Zaměstnání, -1s. služba,

přistajenje, zaběra.Zameškatí V.zakomdžié.
Zamhouřiti (oči) IV. za

wriec (woč). ,
Zami.ovati se VÍ. zahla

d:č so, zalubowač so.
Zamítnutí, -i s. Wwotpo

kazanje, začěsnjenje.

Zamičeti III. zamjelčeé,
zatajič.

Zamluviti IV. (něco si)
zamolwiéč (sebi něšto).

Zamočiti IV. namačeč,
namočič.

Zámořský, -é, -€ zamóř
ski.

Zámotek, -tku m. Za
řadk, zamotk.

Zámožnost, -i ž. zamó
Žitosé.

Zámožný, -á, -é zamó
žity.

Zamračitisel|V. zamróčíč,
zakhmurié So.

Zamrzati V., -znouti Il.
zamjerznyc.

Zamykati V.
zamkač.

Zánět, -u m. spal.
Zanícení, -Í s. zahorje

nos, zapal(e)nosé.
Zánik, -u m. smjeré, kóne.
Zanititi IV. zapalič.
Zaostřiti IV. wótřič.
Západ, -u m. zapad, zi

khod.
Zápach, -u m. wóů, wo

nina.
Zápal, -u m. zahoťf,zapal.
Zapáliti IV. zapalié.
Zápalka, -y ž. palak, za

alka, připalka.
Zápas, -u m. bědženje:

Wjerchaůca ; -iti IV. bě
džič so.

zawěraé,
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Zápasník, -a m. bědžeř,
bědžičel ; bjechtaf ; -ni
cký, -á, -é bědžeřski.

Zapisovatel,-e m.pisma
wjedžef.

Zaplacení, -1 s. zaplata,
zaplačenje.

Zaplatiti IV. zaptačič.
Záplava, -y ž. powodž.
Zápletka, -y ž. plečizna.
Zápoliti IV. wjerhač, bě

džic so.
Zapomínati V. zabywač,

zabyč, zapomníč.
Zapomnětlivý, -á, -6 njedopomnity,© zapomni

éiwy. |
Zápor, -u m. zaprěwa;

ný, -á, -É zapréwany.
Zápověď,-i ž. zakaz,za

kazanje, zapowjedž.
Zapravíti IV. zaplačíč,

wurunač. [nyč.
Zapřáhnouti II. zapřah
Zápraží, -i s. předjstwa.
Zapřenou: na zapřenou

njespóznaty.
Zapřísahati (se) V. (do

brovolně), zapřisáh
nouti (se) II. ročeč so.

Zapuditi IV. (za)wuhnač,
zwuhoníč.

Zardíti se, zardím se
so začerwjenič.

Zařaditi IV. zarjadowač.
Záře, -e ž. svit, btuke

swětlo, swětlosé, zero.

302

Září, -i n. požnjenc, sep
tember. :

Zaříditi IV. zarijadowač.
Zářící, zářivý, -á, -6 pru

haty, swěčaty.
Zařízení, -Í s. narjad, na

ložba, zarjadowanje.
Zarmoucený, -á, -É zru

dženy, zrudny, smutny.
Zarmoucenost, -i ž. ru

dženje, zrudoba.
Zármutek, -tku m. zru

doba, horjo, rudženje.
Zároveň nadobo, zdo

bom ; tohorunja.
Zarputilý, -á, -é twjer

došijny.
Záruka,-y ž. rukowanje.
Zasazení, -Í s. zasada,

zasadženje.
Zase zaso, z nowa, na

nowo.
Za sebou spochi, za sobu.
Zasilatel, -e m. rozwož

nik, wuprawnik, wof
óstaf.

Zásilka, -y ž. posylka.
Zasívati V. zasywač.
Zasklívati V. zaškleňco

wač. [jenje.
Zaslíbení, -í s. slub, slub
Zasloužilý, -á, -é zaslu

ženy, zastužbny.
Zásluha, -y ž. zaslužba.
Zasnoubení, -í s. slub.
Zásoba, -y ž. hotowizna,

naběrk, sktad.



Zastánce, -e m. škitaf,
wobaraf, wobrónjeí.

Zástava, -y ž. Čaza, za
stawk, hačízna.

Zastavárna, č- Ž. za
stawnja.

Zastaveníčko, -a s. za
staňčko, nócninka.

Zastávka, -y ž. zastaw
niščo, zastawk.

Zástěra, -y ž. fala, šórc,
šórcuch.

Zastříti [. zakryč, zawa
- lič, zwodžewač.
Zástup, -u m. hromada,

črjóda.
Zástupce, -e m. naměst

nik, zastupník.
Zástupkyně, -ě ž. naměst- !

nica, zastupnica.
Zastupitelstvo, -a s. na-:

městnistwo.
Zastyděti se [II. so haú

bowač, haňba byč.
Zásuvka, -y ž. zasuwa.
Zásvit, -u m. swětlosé,

pruha.
Zaškodník, -a m. škód

nik.
Záškrt, -u m. zadušica.
Zašněrovati VÍ. wuspi

nač, zašněrowaé.
Zášť, -i ž. hida.
Záštita, -y ž. zaškit,wo

bróna.
Zatáčka, -y ž. wobwi

njenje, wičina, točenina.

Zatáhnouti II. (cestu) začahnyč.
Zatarasiti IV, zašlaho

wač.
Zatčení,-í s. zaječe,jatba.
Zatímní, -í, -Í nakhwilny.
Zátiší, -1 s. čišno.
Zatížení, -1 s. wobčeža,

wobčeženje, brčmjenje
nje.

Zatížiti IV. wobdežič.
Zátka, -y ž. čop, zatyka.
Zatmění, -1 s. začmiče,

zamrok, mrokoťt.
Zátočina, -y ž. křiwina,

skřiwjenje.
Zatočiti IV. wobročič,

wobwjertnyč, zawič (do
čeho).

Zátoka, -y ž. borlo, kót
Jik.

Zatopiti IV. zatepic; V
jizbě zatopiti do jstwy
zatepič.

Zatracenec, -nce m. za
sudženy, zatamany.

Zatrolený, -ně adv. za
bite, zabiče.

Zatykač, -e m. tójefski
list.

Zauúpěti, -úpím skoržič,
žalosčíč.

Zauzlení, -1 s. zapletka.
Závada, -y ž. zdobnosé,

zadžěwk, napřečiwnosé;
bez závady bjez roz
myslenja.
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Zavařenína, -y ž. war
jeny sad.

Zavazadlo, -a s. wačok;
-a, -del s. pl. (pučo
waňske) wěcy.

Závazek, -zku m.
wjask, zawjazanka.

Závaží, -Í s. čeža, waha.
Zavčas adv. w prawym

Času.
Zavdatí 1. zřipié komu;

2. zawdač.
Závěr, -u m. zawjera,

skónčenje.
Závěrečný, -á, -é skón

čny.
Závěs, -u m. zawješk.
Závěť, -i ž. poslednija

wola, wotkazanje, pře
poručadto.

Zavilý, -á, -6 twjerdo
šijny. [witk,

Závin, -u m. zawjertk, za
Závitek, -(ku m. wijeúca,

točeňca, pletwo.
Závod, -u m. 1. přesada,

doběhi, přejěch; 2.twor
nja, wobkhod.

Zavodnění, -Í- s. powo
dženje, powodžewanje.

Závoj,-e m. šlewjerř,wob
wěšk.

Závora, -y ž. bidmo.
Závrať, -i Ž. zawjert, za

wrót, zawjerČenje.
Zavrávorati V. zamotač,

Šmatač.
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Zavrhnouti II. začisnyé.
Zavříti I. (-vru, -vřeš,

vře) zawrčé,zandželié.
Zavýskati V. z: juskaé.
Záznam, -u im.zeznamka,

óznamka.
Zázračný, -á, -É spo

džiwny.
Zázrak,-u m.džiw,čwódo.
Zázvor, -u m. jumbjef,

himbjef. [rozžehlic.
Zažehnouti II. zapalič,
Zažehnati V. zarjec, za

prajič, zažohnowač.
Zažití, -Í s. požiče, poži

wanije.
Záživny, -á, -6 požiwny,

požijomny.
Zbabělost, -i ž. bojaz

nosc, bo: 4zliwosčé.
Zběh, -a m. wuskočnik,

čěkanc, přeskočnik.
Zběhlost, -i ž. běžnosé,

běhtosé. '
Zběsilý, -á, -6 rozžahly,

zakhadžaty..
Zblázniti IV. zblazníč,

rozoma zbyc; tak 1
wjele druhich slowje
sow je Z prepos. z:
blednouti, zblednouti
blědnyč, zblědnyc; bo
hatnouti, zbohatnouti
bohatnyč,zbohatnyč atd.:

Zblo: ani zblo, ani zbla
docyta, nihdy ničo,vulg.
smorže.



Zbojník, -a m. rubježnik.
Zbořeniště, -Č s. rozpa>

danka, powalina.
ZbořitilV. wutupič, zničič.
Zboží, -Í 6. twora.
Zbožňovatí VL.holdowač

(komu), zbóžnjowač.
Zbožnost, -i ž. pobož

nosč; -ný, -á, -É po
božny.

Zbraň, -ě ž. bróůň.
Zbrklý, -á, -6 břfazny,

hfupikojty.
Zbroj, -e m. bróň; -noš,

-© m. brónjenošef.
Zbrojiti IV. brónič.
Zbůhdarma adv. podar

mo, bjez wužitka.
Zbůjník — zbojnik ru

bježnik,
Zbytečný, -á, -é zbytny,

njewužitny.
Zbytek, -tku m. powo

stank, dobjerk, zbytk.
Zcela docyla.
Zcepeněti III

zahinyč.
Zčerstva adv. khětře.
Zdaleka adv. nazdala.
Zdar, -u m. strowosč

tyče, zbožo; na zdar!
k strowosči.

Zdání, -í s. džeče.
Zdánlivý,-á,-é po zdaču;

zdánlivě mrtvý njedo
mrěty,

Zdarma adv. podarmo.

slaknyč,

20

Zdařilý, -á,
Zdatný, -á,

khmany.
Zde adv. tu, jow.
Zdechlina, -y ž. sčerb.
Zdejší, -i, -4 tudomny.
Zděšení, -1s. zastróženje,

zecnjenje, zestapjenje.
Zdíti IV. murjowačé.
Zdobiti IV. pyšič, debič.
Zdobný, -á, -é pyšny.
Zdokonaliti (se) IV.wu

dokonječ (so), dospot
nic.

Zdolati V. přewinyč, pře

dobyé, něčomu zróstnyyč.
Zdráhati se V. so wo

barač,sebi wumjetowač.
Zdraví,-1s. strowosé, stro

wje; hodně zdraví a
štěstí wjele strowja a
zboža.

Zdvíhati (se) V., -nouti
II. zběhač (so), wuzbě
haé. [liwy.

Zdvořilý, -á, -6 zdwór
Zeď, zdi ž. murja.
Zedník, -a m. murjeí.
Zednář, -e m. swobodno

muřnik.
Zejména adv. wosebje.

-€ poradny.
E kruty,

Zelenina, -y ž. zelenina,
, zela, warenina.

Zelí, -1 s. kal.
Zemák, -u m. nepl, kulka,

běrna.
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Zeman, -a m. knježk.
Zemdlený, -á, -6 sprócny.

Země, -ě ž. kraj,Zemský, -á, -é krajny;
zemský stav krajny
staw; zemská vrch
nost krajna wyšnosé.

Zemědělský, -á, -é ra
tarski.

Zeměkoule, -e ž. zem
ska kula.

Zemězrada, -y ž. krajna
přerada.

Zemřelý, zesnulý, -á, -6
njebohi; zesnulý otec
njebočički nan.

Zespod wot spody.
Zeť,-ě m. přichodnysyn.
Zevlovati VLkawki pře

dawač, wudžerač (na
čo).

Zevnější, -í, -Í zwonkow
ny, zwonkny.

Zevrubný-á,-é nadrob
ny, dospotny.

Zhotoviti IV. sčinič, zho
towié.

Zhouba, -y ž. zkáza,
-Y Žž. skaza, zahuba;
-bce, -e m. zahubjeř ;
-bný, -á, -é zahubjacy,
škodny.

Zhurta adv. khětře,spěš
nje.

Zhusta adv. často, husto.
Zhynouti II. slakač, za

hinyé,
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Zkřivený, -á,

Zima, -y ž. zyma; tu je
zima tu je zymno.

Zimnice, -€ ž. zymnica.
Zimník, -u m. zymski

woblek.
Zinek, -nku m. cynk.
Zírati V. hladač.
Zisk, -u m. dobyče, do

bytk, nabytk, wužitk,
požitk; zisk a ztráta
bjeřk a njebjefk.

Zíiskati V. dobyč.
Zítra jutře.
Zivati V. zywaé.
Zjasniti IV. wujasnié.
Zjednodušiti IV. zjedno

rič.
Zjev, -u m.zjew; vzduš

ný zjev zerio.
Zjevný, -á, -6 zjawny.
Zkazka, -y ž. powjedaúů

éko.
Zklamání, -í s, jebanstwo,

wobtud.
Zkoprněti III. sprostnyč,

zaslapič.
Zkoušetí III. pruhowáč.
Zkouška, -y ž. pruho

wanje.
Zkracovati VI. kušič,kró

ČiČ.
Zkřehnouti II. přemrěé.

-€ šmo
tawy, zekřiwjeny.

Zkřiviti IV. zekřiwič,kwa
čič.

Zkrotiti IV. skludžic.



Zkusiti (se) IV.
(so).

Zkušenost, -i ž. nazho
nitosé nazhonjenje; -ný,
-á, -6 nazhonjeny.

Zlámati IV.zlamacé; zlá
mati si vaz sej šiju
zlamač.

spytač

Zloba, -y ž. zloba, wo-'

Zmatek, -tku m. „roko
Čenje, Šmjataňca, zmot.

Zmatený, -, -6 zawify.
zašmjatany, zmotany.

Zmeškati V.skomdžič
Zmetek, -tka m. parodk.
Zmije, -e ž. zmijica.

| Zmíněný, -á, -É spomnje
ny. [nje.

boza, hněw ; zlobiti se | Zmínka, = ž. přispomnje
IV.hněwač 80,ztobic so.

Zločin, -u m. zlósé, nje
skutk.

Zločinec, -nce zlóstník,
ztodžij.

Zloděj, -e m. paduch.
Zlodějství, -i s. paduš

stwo.
Zlomek, -mku m. zlamk,

zlemk.
Zlomyslnost, -i ž. zlósc,

ztobota, zasaklosé; zlo
myslný, -á, -é zasakty.

Zlořečití IV. sakrowaé,
zelič, damač.

Zlost, -4 ž. hněw, zlósé.
Zlosyn, -A m. zlodžij.
Zlotřilý, -á, -é njekni

čomny, njekhmany.
Zlozvyk,-u m.zle wašnje.
Zmalátnělost, -i ž. spróc

nosé, stabosé.
ZmalomyslnětilII[. nadžě

ju spuščíč.
Zmar, -u m. zkáza

zničenje,skaženje,skaza.,
Zmařiti IV.zničič, skazyť.|

20*

| Znak,

Zmiírniti IV. woložič ; po
měrnié.

Zmírňovati VI. woložo
wať, poměrnjowač.

Zmocniti se IV. so zmóc
nič, pořnomóc daé (ko
mu).

Zmohutniti IV. zesylnic.
Zmrzačelý,-á,-é šamaly,

kripawy.
Zmrzlina, -y ž. zinjerzlina.
Zmrzlík, -a m. zmjerzk,

huhotak.
Zmužilost, -i ž. wutro

bitosé. khrobtosé.
Značití IV. woznamjeníč,

“ cejchowač.
Značka, -y ž. znamjo,

znamješko.
Značný, -á,

nity, wulki.
-U m. wopon.

Znalec, -Ice m. rozymjeř,
znajeí.

Znamení, -Í s. znamjo.
Znamenitý, -á, -é wose

bity, znamenity.

-É znamje
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Znamenitě wosebje.
Známý, -á, -éÉznajomny,

znaty.
Známka, -Y ž. 1. znamjo;

2. znamka.
Znatel, -€ m. — znalec.
Znavený, -á, -6 sprócny.
Znázorniti IV.wuwobra

zowač, widžomje před
stajič.

Znechutiti IV. wograwo
Čic; - SI syty měč što;
to se mně znechutilo
= mí So zgrawočito.

Zně'ka, -y ž. = sonet.
Znění, -Í s. brinkot, po

slownosč.
Znepokojiti IV. rokočíč,

zn'eměrrué.
Znešvařiti IV. wohidny,

wohidžič.
Znesvětiti IV.,zneuctiti,

-ctiím wonječesčic
Zneuznati V. přepóznač.
Zneužíti, -žiji znjewužič.
Zničení, -1 s. zahuba,zni

čenje.
Zničiti IV.

zničic.
Zníti, znim klinčec, znic;temnězníti© mjehko

klinčeč.
Znova znowa, wospjet.
Zobák, -u m. pysk.
Zobati V. dypať, pikač.
Zornice, -e ž. zerničko.
Žotavení, -Í s. wokřew

skóncowáé,
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jenje; -ití se IV. wo
křewicč (so).

Zouřalec, -Ice m. zadwě
lowaf.

Zoufalost, -i ž. -Ství, -i
s. zadwěl, zadwělo
wanje.

Zoufatisi V.zadwělowaé;
to je k zoufání to moh!člowjek© zadwělowačé;
to je na Wumoru.

Zouti, zuji (se) | zou
vati V. zuč, zuwač.

Zouvák, -u m. zuwak.
Zpět adv. wróčo.
Zpěvák, -u m. zpěwaf,

fifolak.
Zpověď, -i ž. spowědž.
Zpovědnice, -e ž. spo

wědny stot.
Zpovidati V. spowědač;

- SE SO -.

Zpozdilost, -i ž.nje
mudrosé; -lý, -á, -é
njemudry, hlupy.

Zpozditi se IV. skomdžič
SO; SO zapozdžič. ©

Zpráva, -y Ž. powěsé,
rozprawa, nawěsé, na
wěšk.

Zpravodaj, -e m. roz
prawnik, powěsčeř. —

Zpronevěra, -yY Žž. pře
krřiwjenňca.

Zpronevěřiti IV. překři
wič, wonjeswěrič.

Zpropadený, -á, -6 —za



trolený, -ně žadlawy,
rapači, zaklaty.

Zpropitné, -ého s. na
piwk.

Zpupnosť, -i ž. rozwola,
wólnosč.

Způsob, -u m. wašnje;
na tento způsob na to
wašnje.

Způsobiti IV. sčinič, wu
skutkowač.

Způsobný, -á, -6 pěkny,
Způsobilý, -á, -€ wušik

ny, wobrotny.
Zpustlost, -i ž. skaže

nosé ; -lý, -á, -É ska
ženy.Zpustošiti IV. zapuščíč.

Zrada, -y ž. přerada.
Zrádce, -e m. přeradnik.
Zrádkyně, -č ž. přerad

nica.
Zrádný, -á, -é přeradny.
Zrak, -u m. widžiwosé,

wokawid.
Zralý,-á,-é zraty: - pro

Šibenici hotowy na ši
bjeňcu ; zralá na vdá
vání časna so ženič.

Zráti (zraji, -ješ, -je) I.
zrawič. [špihel.

Zrcadlo, -a s. hladadko,
Zřejmý, -á, -6 jasny.
Zřetel,-e m.kedžba,wob-.

hlad, džiwanje.
Zříceniny, zřícenin plur.

Ž. rozpadanki.

Zříditi IV. zruna, zarja
dowač.

Zřídlo, -a s. kužot, žórto.
Zřítelnice, -e ž. zernička.
Zřítiti se IV. so sypnyČ,

owalič, zwróčič (so)
Zřízenec, -nce m. slu

žacy.
Zřízení, -1 s. postajenje,

zarjadnistwo, zarjado
wanje.

Zrovna adv. zruna, runje.
Zručnost, -i ž. wobrót

nosí; -ný, -á, -É wo
brotny.

Zrušiti IV. wotstronič,
zběhnyc;zrušitirobotu
wotwjazaé;zrušití svá
tek zahnaé; - předplat
né přestač woteběrac;
- zasnoubení so roz
slubič.

Zrzoun, -a m. Čerwjeno
htowač.

Zsinalý, -á, -é blědy jako
smjer.

Ztéci (město) I. dobyč.
Ztepilý, -á, -é swižny.
Ztrácetí III. zhubič (rov

nováhu), pačkač.
Ztráta, -y ž. zhubjenje,

škoda.
Ztratiti IV. zhubič.
Ztřeštěnost, -Í Žž. nje

mudrosé.
Ztroskotání,-í s. rozbitk.
Ztuchlý, -á, -6 sprostny
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Zúčastniti se IV. wob
džělié so.

Zulíbati V. wokošič.
Zuřiti IV. surowié, z hně

wom horič, zakhadžeč.
Zuřivost,-i ž. njemdrosé;

-vý, -á, -6 njemdry.
Zůúročiti IV. zdaníč.
Zustati V. zawostaé, zbyč.
Zůstaviti IV, wostajič.
Zvadlý,-á,-é zwjadnjeny.

Zvaný, + -6 1. mjenowany3; 2. přeprošeny.
Zváti (zvu, -eš) V. pře:

prošowaé.
Zvěčnělý, -á, -6 njebohi.
Zvěd, -a m. = Špehoun,

-a wuhladnik, přehon
eř.

Zvědavost, -1ž.wčipnosé;
zvědavý,-á, -é wéipny.

Zvěděti III. nazhonič.
Zvelebiti IV. 1.

khwalič.

polě-'
kowac, spěchowac; 2.

|

Zvěřina, -y džiwina.
Zvěřinec, -nce m. zwěr

jenc.
Zvěst, -i ž. powěsé.
Zvěstování, -i s. (P. Ma

rie) přizjewjenje s. M,
sčěpk M.

Zvítěziti IV. dobyč.
Zvláštní, -í, -Í wosebity,

spodžiwny, džiwny.
Zvláště wosebje.
Zvláštnost, -i žŽ. Wose

bitosé.
Zvolna adv. pomalu.
Zvonice, -e ž. zwónňca.
Zvoniti, zvučeti IV. zwo

nič, klinčeé; zvučný,
-á, -€ zyněny, klinčaty,zwučny.| [zwuk,klink.

Zvuk, -u m. hlós, zynk,
Zvyk, -u m. zwučenje,

wašnje, natožba, naložk.
Zvyklý, -á, -é zwučeny;

to jest u nás zvykem
to je pola nas wašnje.

Ž.
Žactvo, -a s. wučomska,|

Šulska mtodosé.
áček, -čka m. wučomc.
ačka, -y ž. wučormka.

Žadatel, -e m. požadaí.
Žádný, -á, -é žadyn.

dost, -i ž. žadosé,pró
stwa.

Žáha,-y ž. žaha; zchla
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diti sina někom žáhu
komu rohi storhačc,dybu
zdrěč.

Žahavka, -y ž. žahawka,
wólžiwa, wožahliwa.

Žák, -a m. wučome, Šulef;
-yně, -č ž. wučomka,
šulefka. (žel.

Žal, -U m. storosé, žalosé,



Žalář, -€ m. jastwo,
Žalářník, -a m. jastwow
„ nik.
Zalm, -u m. psalm.
Žalný,-á,-é zrudny,želny.

aloba, -y ž. skóržba.
alobce,-e m.skóržbnik;
-kyně, -nice, -e ž.
skóržbnica.

alost, -i ž. zrudoba, ža
losé.

Žalostný, -á, -6 žatostny.
Žalovati VÍ. skoržič.
Žalud, -u m. žotdž,
Žaludek, -dku m. žotdk.
Žaludeční, -í, -í žold

kowy.
Žár, -u m. žar, žehel, hor

cota, spal.
Žáriiti IV. žarliwié,zawi

džeé, rewnié.
Žasnouti II. so džiwaé.
Žblunk !pums! žblunkati

V. pluskac; žblunkot,
-tt m. pluskot.

Ždibec, -bce m. kusk.
Ždímati V. žimaé.

e zo.
Žebrák, -a m. prošeť.
Žebrati V. prosyč.
Žebřík, -u m. rjebl.
Žebro, -a s. rjebto.
Žebroniti IV. prosyé.
Žebrota, -y ž.prošefstwo.
Žehlička, -y ž. blota,

prasa.
Žehliti IV. cyheličkowaé.

Žehnati V. žohnowač.
Žehrati V. žarliwié, za

widžeé.
Žejdlík, -u m. židlik.
Žel = žal, -u m. zru

doba, žel ; adv. bohužel.
Železo, -A s. železwo.

elva,-y ž. nopawa, žel
wja.

Želvovina, -y ž. želwina.
Zemlička, -y ž. caláička.
Žemle, -e ž. calta.
Ženich, -a m. nawoženja.
Žentour, -a m. konjace

Čahan'e; mióčadio zkoniacym čahanjom.
Ženuška, -y ž. žonička.
Žernov, -a m. mtyůski

kamjeň.
Žertovný, -á, -6- puzor

ny, žortowy.
Žežulka, -y Ž. kokula. |

Žhář, -e m. žehaf, krajalef, zapaleť.
Žhavý, ná -6 žahty.
Židle, -e ž. stot, stólc.
Žihati V. palié, žahaé.
Žině, -č ž. wlosaňca.
Žiněnka, -y ž. lěhadto.
Žíravina, -y ž. alkalija

tuhojty kow; -Vý,-á, -6
žrawy, kusaty, palaty.

Žírný,-á,-é plódny,tučny.
Žíti, žiji, -ješ, -je (. žiwy

byc; žij blaze! budž
božemje!

Žito, -a s. žito, rožka.
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Žitný, -á, -6 žitny, ržany.
Živitel, -e m. zežiwičel,

kubjelník.
Živiti IV. žiwié, kormič.
Živočich, -a m. žiwoch.

ivořiti IV. žiworié.
ivotopis, -u m.žiwjenjo
p's; žiwjenjoběh.

Žízeň, -zně ž. lačnosé,
íznivý, -á, -6 lačny.

Žížala, -y, (deščowa) wa
ka, překasanc, saňca,
wudpjedžak.

lab, -u m. žlobjo, róta.
labaťka, -y ž. dubjaw
kowa mucha.

Žlábek, -bku m. ryna,

žlobiki žlábkovitý, -á,-6 zlobojty.
Žláza, -y vy žalza.
Žloutek, -tku m. žoltk.
Žloutenka, -vyž. žoltawa.
Žluč, -i ž. žolč.
Žlučový, -á, -6 žolčaty.
Žluna, -y ž.dotpak, žotma.

luva, -y ž. čichi michal.
Žmoulati V. žumlié, žwa

mlič.
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Žok, -u m. měch.
old, -u m. mzda.
oldnéř, -€ m. najemc.

Žralok, -a m. žrawc.
Žula, -y ž. zornowe.
Žumpa, -Y ž. jama.

upa, -Y žŽ.wokrjes.
Žurnalista, -Y ž. časo

pisnik.
Žvanec, -nce m. žwak,

čwak ; -neček, -Čku m.
žwačk.

Žvanice, -e ž. plapot,
žwanje, bamborjenje;
ční, -Í s.

vanil, -a m. žwantora,
bambora, lebořdžak.

Žvanilka, -y ž. žwantora,
bambora.

Žvaniti IV. bamborié,
žwantorič, lebordžič, ba
botač; Co to žvaníš ?

„ što dha pak žuješ.
Zvástal, -a m. babotak.
Žvast, -u m. -ání, -1 s.

babot, babotanje.
Žvýkati V. žwač, žuwaé.



Přídavek.

I. Některá lužická jména křestní.
Bartrom, -mja Bartolo

měj. :
Bastyj, Bosčij, -a Se

bestian.
Bjarnat, -a Bernard.

Bjedrich, -a Bedřich,Mir0.
Borbora,=y Barbora,Bar

bara.
Bostaw,-a Bohuslav,Bo

goslav.
Ernst, -a Arnošt, Ernest.
Fryco, -a Bedřich, Mirko.
Hajno, -a Jindřich,Hinko.
Handrij, -a Ondřej, An

drija.

| Hanža,-e Anežka,Agneza.
Herta, -y Gertruda.
Hilža, -e Alžběta,Jelisava.
Jurij, -a Jiřá Duro.
Khata,-y Kateřina,Katica.
Křesčan, -a Kristian.
Měrčin, -a Martin.
Marko,-a Marek, Marko.
Marša, -e Margareta.
Matej, -e Matěj, Matija.
Miktawš, -a Mikulaš, Ni

kola.
Pawof, -a Pavel, Pavao.

ětr, -a Petr, Petar.
čěpan, -a Štěpán, Stje
pan.

II. Některá lužická jména místní
(s německým názvem").

1. V Horní Lužici saské i pruské.
Města:

Biskupicy Bischofswer
da.

Budyšin Bautzen.
Halštrow Elstra.
Kamjenc Kamenz.

*) Viz
Budyšin 1

odrobně Z. Muka:
3, 2. vyd. 1895. HH.Hantšo-Slepjanski: Přehladna

Kulow Wittichenau.
Lubij Lobau.
Mužakow Muskau.
Rozbork Ro.henburg.

|Rychbach Reichenbach.
Serbski zeměpisny stowničk.

kharta Serbskeje narodnosée atd. s sobec.německolužickýmseznamem místním. Mapa je přetiskem Mukovy mapy zr.
1886.Sem odkazuji.
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ŠěrachowSchirgiswalde.| WósporkWeissenberg.WojerecyHoyerswerda.| ZhorjelcGoórlitz.
Vesnice :

Bačoň Storcha.
Běta Woda Weisswasser.
Boranecy Bornitz.
Brézynka Briesing.
Budystecy Postwitz.
Budyšink Klein-Bautzen.

ukecy Hochkirch.
emjercy Temmritz.
ornecy. Zscharnitz.

Delany Dóhlen.
Dobrošicy Doberschiitz.
Droždžij Drehsa.
Džežnikecy Singwitz.
Habrachéicy Ebersdorf.
Hnašecy Gnaschwitz.
Hodžij Góda.
Hora Guhra.
Kamjena (u Radworja)

Camina.
Kanecy Cannewitz.
KašecyKaschwitz.
Khasow Ouos.
Klukš Klix.
Khrósčicy Crosstwitz.
Konjecy Cunnewitz.
Kočína Kotten.
Laz Lohsa.
Lusk (u Bukec) Lauske.

Lusé (u Njeswačidla)
Lauske.

Ledžborecy Taschendorf.
Mnišonc Mónchswalde.
Njeswačidlo Neschwitz.
Nówoslicy Nauslitz.
Pančicy Panschwitz. '
Poršicy Purschwitz.
Radwof Radibor.
Rakecy Koónigswarth.
Ralbicy Ralbitz.
Rožant Rosenthal.
Serbske Pazlicy Wen

disch Baslitz.
Serniany Zerna.
Stona Boršé Salzenforst.
Slepo Schleipe. .
Stara Cyhelnica Alte

Ziegelscheune.
Třelany Strehla.
Wijelečin Wilthen.
Worklecy Ráckelwitz.
Wotrow Ostro.

„| Wudwor Hóflein.
Ždžar (u Klukše) Sárche.

džary Grosssárchen.
Židow Seidau.
Žuricy Sáuritz.

2 V Dolní Lužici:
Města:

Baršé Forst.
Drjowk Drebkau.
Grodk Spremberg.
34

Chóšebuz (hornoluž.Kho
Čebuz, čes. Chotěbuz)
Kottbus.



Lubin Lůbben.
Lubniow Lůbbenau.
Luboraz Lieberose.
Picno Peitz.

Wětošow Velschau.
Zly Komorow Sentften

berg.
Žarow Sorau.

Vesnice :
Barklawa Běrenklau.
Bobošojce Bahnsdori.
Bórklin Burglehn.
Bórkowy Burg.
Briazyn Briesen.
Carna Zschorna.
Darbnja Dóbern.
Dešno Dissen.
Golkojce Kolkwitz.

pry -o0wGuhrow.Janšojce Jánschwalder.
Jaseňca Jessnitz.
azory Gross-Jehser.
ósobuz Kunnersdoríf.

Lédy Lehde.
«

Lipje Leipe.
Nowa Wies Neundorf.
Popojce Papitz.
Prjawoz Tehrow.
Přituk Preilack.
Rogenc Branitz.
Rogow Horno u Gubina.
Rogozna Wilmersdorf.
Smogorjow Schmogrow.
Turej Tauer.
Wiki Petershayn.
Wijerbno Werben.
Wólšyna Olsnitz.
Wusoka Weissagk.
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Některé omyly a doplňky.
1. V lužických heslech prvního dílu Slovníku

nutno čísti (uvádím pouze Správné tvary): Čeje;
Čěknyé II.; delčka, -i místo chybného -y 3 tak musí
býti v 2. pádě rovněž -1 u hesel hejduška, micha,
kurka, lodova swěčka,tonuška, zežaha; džés(a;
dželawosé; horjeé (-rju, -iš); jědla, -e m. chyb.
-Y; podobně v hesle kokula, khadla; ležomnosé
místo chyb. ležorwosé (viz v 1); slovo luto, lu
towač má spíše smysl šetřiti, nikoliv líto, litovati,
srbochorv. štediti; naČasny (dočasný,chvilkový) m.
chyb.nečasny; v heslenaryčeč :ludžo m.chyb. ludže;
lépe njebožatko, njeboratko m.njebozatk, njebo
ratk ; v heslepój čti pójmoj;pojimanje; poskičenka,
poskicié; přetlóčic; rozpřesčěrac; v hesle róžowc

vypadlo čes. znění: růženec; srbochorv. patrice;skočo, -eča; sled, -u; slédžié IV.; spala, -y;
škičic; šlapotaé V., tak i Šuwač V. a s tím spo
jené šudrowaé VL, wěrowaé VL, woprowaé VÍ.,
woptaé V., začinječ III, zaptacié IV.; dále nutno
též čísti správné označení slovesných tříd u hesel:
hotowič IV.;khowač V.; přeběžeé III.; předawaé

V.; předobyé: dodej —dobudu I; překióč, kolu;přerazyé IV.; přetworjeé 1II.; přewidžeé IIL;
přezjenié IV., rozeznawaé V.; tepié: vypusť —
pječ V.; tak u zeživié- vypustť — wjeéč V.;wo
prowač VL.; woptaéť V.; zadwělowaé VL; zgra
wočié IV.; tunjota,-y; twora, -y, tak i Wwosoba,
-y; wodaéč,-awac; zaruna, -a(; zwažié So m.
pouhého zwažič.

2. Mímo to nutno doplnit anebo opravit u lu
žických hesel tyto srbochorvatské výrazy: ale —
nego; běda — nevolja ; bědowaé VI.—jaukati; jadi

3106



kovati; bětnarié —biti bačvar; blyšéié so — sjajiti
se; bob — 1 pasulj 2.lovor; bobak —puh, svízac,
surak; boboť — gruvanje; Bože džěto — Božié;
brinčeČ — zvečai; brjuchač — trbonja; bruk —
kuk+c; buna — grah; bušak — toljaga, bat; bró
nidlo — oklop; Cejchi a džiwy — znamjenja i ču
desa; cpič: docpič— dospeti; přicpěé— priložiti;
cyc — sisa; Cycak — sisavac; Časny — raní, pro
lazan; Častkowaé — komadati, cepkati; Čertowa
wišeň paskvica (Atropa beliadona) ; Čornica — ku
pina; črona— balčak;čujk —uk; cahnyé: Cahaso
— natezati se; Čelékac — ritati se; ČĚŽ — prečina;
Čolizna —trepavica; Čoplica —top'ice (= pl.); dla —
2. za volju ; docpěč —prodreti; dopomnječ —podse
titi; dorosčeny — dorostao; dowěrny —pouzdan;
drožit so — nečkati se; Duša: Dušni dan (nikoliv
Duhovi); dybu dréč — dati sebi oduška na nekome,
osvetiti se; džecelc — deteo; džiwjenc — zvero
kradica; fatlda — navor; hamor — čekié; horje —
gore; hrymzač — gristi(lépe než hrhnjati); hun
tora — brundalo (místo hupac); kawkať — pro
davati ziake (m. chyb. zjala); kepsač — kvariti;
kónc — zaključak; Klekotač —grgotati ; kolij (čes.
kolenec, rdesno) — vrsta trave, Polygonum; Krje
pljeňnca— štrcalo; křiženišéo — raskršée; lěška
— gredica; ličadlo — brojilo; liška — lisica; tu
hova Kupjel — slatinska kupjel; tysak — liska

(místo chybného brazgotina); marušnja — murvam. — zva); měrjef — merač (m. mjerač); mjeno
— naziv (m. — vak); mórac — tumarati (m. — zati);
mozhokaz — mekšanje mozga ; nakhwilny — pri
vremen; namasowať — op:pavati: njepoměrnosé
— neobuzdanost, nered; njesmérny — golem; nje
zranjenosé — neozledďenost;nušlié — badavadžiti
(m. obavit); pačeť — vratní kralježnjak; pakost
nica — daščara; palčik — palčič (m. palječič):
palencafnja — pecara; parujomny — čija nazoč
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nost nije potrebna; pinkač — izvirivati; pjenez:
kovati novac; položič — olakšati (m. olahčati); po
měrnié — ublažiti; powěško —zavesa (m. zaviješk);
pozdaču — tobože; pozdatny —tobožnji; požón
ski — nestašan; pranc — brnjica (m. brujica);
pražňík — jul; předstojičeť — predstojník; pum
potak — brundalo; rjanosé — divota; rjapať so
— hohotati; rozduwaéť— raspiriti; toznjemdrié so
— rasrditise; sebemorjenje —samoubijstvo; skrónň
— slepočnica; stodařnja — pivovara; smorčeč —
hrkati; spinka — klanac; stotpik —stopka; ščejca
— čavka, vivak; šéipka — šmrk; štelka — prečica;
šwalča — švelja; teplé — ložiti; tružadilo — to
karska klupa; trysk— krabuljniples; Wada —bolest;
waka -——trakavica; wécownik — imenica; Wič —
správně kostobolja ne krto-; wiwla — kučina;
wobmjetťk — žbuka; wokomik — trenutak; Woniečesčié| obesčastiti;Woznamjenié—obznaniti;
wubitk — osepina; Wuhlady — ogled; zapřimať
— hvatati; zastaněko — podoknica; Žnjenc —
august; žoldž — žir; žofmowaty — valovit (místo
valobran).

Poznámka. Srbochorvatský slovníček za posa
vadního nedostatku dobrého českosrbochorvatského
slovníku byl pořízen s velikými obtížemi; za ochotné
přispění i poslední doplňky vděčím svému příteli,
záhřebskému prof. dru. D. Prohaskovií, dlícímu ve
škol. roce 1920—21 v Praze.

3. V českých heslech druhého dílu Slovníku
nutno Čísti (uvádím hned správné tvary): v hesle
Bělbóh —pola starych Slowjanow; bouřiti —hotkač;
cvoček — hozdžik; čeliti — přečiwié so; dávati
— skičeč; dláto — blócko ; dopisovati VI.; duněti
— bobotač; chrániti — škičic; kynouti — kiwnyč;

míjeti V.; tak nutno čístiSprávné určení slovesnýchtříd u těchto hesel: chrániti: ochraňovati VÍ.; ká
ceti V.: mníti III.; najíti, najdu [.; najmouti, -jmu
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I; ňuhňati V.; očekávati V.; opovrhovati VL;
podávati V.; podraziti IV.; shodovati se VL;
shodnouti se II.; slitovati se VI.; snísti, sním
(nepravid.); srovnávati V.; tisknouti II.; tkvíti
II.; tmíti III.; ubýti, ubudu I; umístiti IV.;
umříti [.; uschovati VL.;váti, věji V.; vydělávati
V.; vycházeti V.; vyráběti V.; vyslyšeti III;
vytápěti V.; ztráceti V.: zvoniti IV.; zvučeti III;
modlitba — modlitwa; odsuvník — wotsuwnik;
pakostnice — wič lépe než wičnosé; parostroj
— parny stroj; v hesle podříditi se nutno vy
pustiti slovo ludué; pokrytec — tajenc; poučení
— lépe: powučenje; přihláška — přizjewjenje;
přijítí — přiné; rybíz — swjatojanska jahodka;
sanice — saňča čěr; skleněný — dodej škleúcany;
snacha — přichodna džowka; vrzati — křipié; vše
mohoucnost — wšohomoc; vyčerpati —wučerpač;
vyschnouti — wuskhnyč; k heslu Vzpomínka dodej
ještě wopomnjenje; v hesle zábsti správně čti:
zybaja mje nozy; zavdati — připic; k zdařilý dodej
poradženy; zhotoviti — sčinič; zlořečiti — lépe
tamač; v místních jménech: HabrachČicy správně
Ebersbach.
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