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Slovník nejdůležitějších slov a slovních spojení v třiceti nejdůležitějších jazycích světa se zaměřením slovní zásoby i tematického zaměření jednotlivých lekcí především pro potřeby bezdomovců a chudých tuláků.

Doporučuji Vám, aby jste si přečetl(a) zejména ještě i těchto pět hlavních a velikých následujících prácí:
1./Henryk Lahola : Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm
2./Henryk Lahola :Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm
3./Henryk Lahola : Bezdomovec a nezaměstnaný. Bezdomovci a nezaměstnaní. Práce o chudobných lidech a sociální problematika adresována zejména pro chudobné lidi. (po česky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Bezdomovci.htm
5./Henryk Lahola : Slobodní murári. Svobodní zednáři. Konkrétne fakty o celosvetovej nadvláde slobodných murárov - svobodných zednářů. (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Nadvlada.htm
4./Henryk Lahola : Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!! (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Terapiabuz.htm


Všeobecný úvod
Samostudium cizích jazyků je důležité pro každého bez ohledu na jeho třídní příslušnost. Byť i připouštím, že je to právě Vaše třídní příslušnost, která do jisté míry determinuje strategii a taktiku, kterou při studiu cizího jazyka použijete. Vaše samostudium může být – podle Vaší potřeby – buď intenzivní nebo extenzivní. Intenzivní samostudium znamená, že si zvolíme pouze jeden jazyk a na tento jeden cizí jazyk se plně koncentrujeme. Pokud jste bohatý člověk, intenzivní forma samostudia je výhodná právě pro Vás! 
Samozřejmě, že v tom případě je tento můj bezplatný jazykový superkurz pro Vás úplně zbytečný – jedná se totiž o vyhraněně extenzivní superkurz. Věřte mi!! V nóbl společnosti Vám bohatě postačí když budete umět perfektně po anglicky! Ve Vašem případě by samostudium 30 cizích jazyků mohlo mít za následek, že budete mít v tom guláš a namísto toho, aby jste dobře perfektně uměl po anglicky může se stát, že nebudete pak umět vůbec nic! 
Zde se kvalita s kvantitou vždy navzájem vylučují. Čím je větší šíře záběru, tím je plytkost jeho hloubky vždy evidentnější. Navíc i použitá slovní zásoba je zaměřená především pro potřeby chudých tuláků a bezdomovců toulajících se v cizojazyčném prostředí v cizí zemi. Pro Vás jako bohatého člověka je tato slovní zásoba z veliké části nepoužitelná, anebo alespoň ne příliš optimální. 
Nicméně jsem realista. A tudíž vím, že i kdybych se “postavil na hlavu” nikdy neodradím všechny boháče aby si tento superjazykový kurz prohlíželi, eventuálně někdy dokonce což je ještě mnohem horší – k vlastní újmě a škodě – se pokoušeli (navzdory mému varování!!) se z něho učit. Nicméně myslel jsem i na tyto bohaté lidi, kteří tady sice nemají co dělat, nicméně myslel jsem i na ně – na bohaté a taky jsem pro ně téměř u konce tohoto extenzivního jazykového superkurzu zařadil jednu speciální lekci (která zas pro změnu je zbytečná pro chudé tuláky a bezdomovce).
Nemám žádné iluze – a nedělejte si je prosím ani Vy – že budete po absolvování tohoto jazykového superkurzu ovládat všech 28 cizích jazyků. To ani omylem ne! Ve skutečnosti nebudete ovládat dokonale vůbec žádný cizí jazyk. Aby jste snad mohli s někým mluvit, diskutovat, polemizovat – vyloučeno! Nic takového! Dokonce ani na pouhé porozumění jednoduchým novinovým článkům to ještě nebude stačit. 
Máte však ale naději, že Vaší posunkové řeči v těch nejzákladnějších životních situací jakž-takž snad porozumí lidé se kterými budete nejspíše v cizině komunikovat: tj.zaměstnanci veřejné dopravy, pracovníky nádražních budov, prodavači, sociálními kurátory, policisty, městskými a obecnímu strážníky, zaměstnanci charitativních organizacích, dozorci ve věznicích, státními zástupci nebo prokurátory, soudci, příslušníky cizineckých policií, imigračními úředníky, policejními vyšetřovateli, policejními nebo soudními psychiatry atd. 
Uvedu zajímavý příklad. Jeden můj známý ze Slovenska, byť i absolvoval jinou Univerzitu, a dříve než já se pár let po ukončení své vysoké školy stal bezdomovcem. Téměř permanentně však “cestuje” po zahraničí! Tam – údajně – někde “zakope” cestovní pas a ostatní doklady totožnosti, pokud si je vůbec ze sebou kdy bral, popřípadě pokud je vůbec kdy měl!!. A pobývá tam v cizím státě ve věznicích, psychiatrických léčebnách, vyhošťovacích vazbách cizinecké policie, potažmo – pokud ho tam ještě neznají – tak chvíli i v azylových táborech pro žadatele pro politický asyl. Přiznal se, že studium cizích jazyků v minulosti velice podcenil a zanedbal. Jak sám totiž říkal ovládá -“s odřenými uši” - pouhou jednu desítku cizích jazyků! Nicméně jak se smíchem ihned dodal, mezi slepými je i jednooký králem! Podle jeho slov: “debil ovládá tak nanejvýš pouze dva nebo tři cizí jazyky a proto…”. A to je též tajemství toho, že se mu daří všechny tam v cizině kde ho “chytnou” – i po tolika letech (!!) - tak perfektně obelhávat. Promiskuita navštívených zemí dává totiž “všem” čas na zapomínání než se opět vrátí to téže země odkud byl již deportován. 
Tím samozřejmě nechci říct, že takovýto “partyzánský” život schvaluji anebo dokonce, že doporučuji. Božechráň!! Nic takového jsem neřekl a doufám, že to taky nikdo další ani zkoušet nebude. A pokud by i on tohoto tuláckého života zanechal, velice by mně to potěšilo. Nicméně tak – nebo onak - i tento případ potvrzuje pravdivost známého přísloví, že “člověkem jsi tolikrát, kolik jazyků umíš!” 
Skutečnost, že v praxi celým větám zřejmě nebudete rozumět tady zas tak moc – ve Vašem případě chudých tuláků a bezdomovců – příliš nevadí. Hlavně, že Vašim posunkům a jednotlivým slovům budou jakž-takž rozumět -  i navzdory Vaší příšerně mizerné výslovnosti – oni zaměstnanci veřejné dopravy, pracovníci nádražních budov, prodavači, sociální kurátoři, policisté, městští a obecní strážníci, zaměstnanci charitativních organizací, dozorci ve věznicích, státní zástupci nebo prokurátoři, soudci, příslušníci cizineckých policií, imigrační úředníci, policejní vyšetřovatelé, policejní nebo soudní psychiatři a ostatní boháči s nimiž budete muset jednat. 
Za svoji výslovnost se ale stydět nemusíte – je to taky moje vina! 
Pro Vás zatím není až tak  moc důležité jak se co píše. Fonologickou stránku jazyka, tj.”jak se to píše” přesto však občas  někdy uvádím. 
Červeně a podtržené uvádím slova či krátké slovní obraty, krátké věty nebo jiné výrazy jak se to v dotyčném tom-kterém jazyce z hlediska nás Čechoslováků alespoň přibližně říká.
Takto modře a bez podtržení uvádím slova či krátké slovní obraty, krátké věty nebo jiné výrazy jak se v dotyčném tom-kterém jazyce píše v naší latince, popřípadě jak by se to asi nejspíš psalo, kdyby v dotyčném tom-kterém jazyce jako své písmo rovněž jako my používali naši latinku. V těch jazycích, kde se používá latinka je 1./první výraz napsaný počátečním velikým písmenem a ostatními malými písmeny, 2./druhý výraz je napsaný pouze jen samými velikými písmeny, a 3./třetí výraz je napsaný pouze jen samými malými písmeny. Výjimkou je ale němčina v případě podstatných jmen, kde z pochopitelných důvodů poslední tvar odpadá…
Takto zeleně a bez podtržení uvádím slova či krátké slovní obraty, krátké věty nebo jiné výrazy jak se v dotyčném tom-kterém jazyce píše v jejich vlastním originálním písmu, kde 1./první výraz je napsaný počátečním velikým písmenem a ostatními malými písmeny, 2./druhý výraz je napsaný pouze jen samými velikými písmeny, a 3./třetí výraz je napsaný pouze jen samými malými písmeny v těchto jazycích, ať již je to ruská azbuka, ukrajinská azbuka, bulharská azbuka, řecká alfabeta, srbská cyrilice. Pokud jde o srbochorvatštinu, ta se rozděluje na dvě větve, a to chorvatskou a srbskou. V Chorvatštině se zásadně vždy používá výlučně pouze jen latinka, v srbštině je možnost dvojí: tj. v srbštině lze psát latinkou, ale i zvláštním srbským písmem, kterým je srbská cyrilice. A ovšemže v případě Srbochorvatštiny vždy uvádím i to, jak se to píše i v této srbské cyrilici. Pokud jde o další jazyky, které používají jiné písmo než-li naši latinku, jedná se konkrétně o arabštinu, čínštinu, hindštinu, korejštinu, staroslověnskou hlaholici a staroslověnskou cyrilici fonty pro tyto jazyky doposud bohužel nemám k dispozici, a proto ani prozatím ještě bohužel zatím nemohu uvádět slova a ani krátké slovní obraty, ani krátké věty a ani jiné výrazy jak se v dotyčném tom-kterém jazyce píše v jejich vlastním originálním písmu – což mi zůstává jakoby dluh do budoucna napravit i tento zůstávající nedostatek pokud možno co nejdříve, jakmile technicky z hlediska potřebných fontů toho budu na počítači schopen napsat. Ba dokonce jinak i nám Čechoslovákům tak velice blízká latinka má v mnohých jiných jazycích píšících latinkou často i různé speciální znaky, které bohužel ne úplně vždy se mi podařilo opatřit, abych je mohl v této práci používat.
Jinak ale jsem fonologii ponechal zcela stranou. Hlavní důraz vždy a všude kladu na vyhraněně fonetickou stránku jazyka, tj.”jak se to vyslovuje”, respektive – přesněji řečeno - jak se to alespoň tedy jeví uchu československého posluchače. 
Kromě toho, jak jsem se již zmínil, při přepisu jsem si často chtě-nechtě musel vystačit pouze s těmi grafickými znaky, které má k dispozici česká a slovenská abeceda plus grafickými znaky několika mála světově významných jazyků k tomu. Je to dáno i čistě praktickými důvody jejichž podstata spočívá v objektivních možnostech starého počítače kam chodívám toto psát. Navíc o tom, že tento počítač původně disponoval pouze jen samotnou českou “latinkou” již ani nemluvě. 
Samozřejmě, že tyto skutečnosti mají nevyhnutně za následek, že můj fonetický přepis – který je v praxi omezen na pouze ty grafické znaky, které mám k dispozici – není vždy exaktně vzato úplně přesný. Tato různá omezení jsem se však příležitostně snažil alespoň částečně kompenzovat krátkými glosami. 
Normálně intenzivní jazykové studium předpokládá studia fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie a lexikografie. Tady však pokud jde o gramatiku – ponechal jsem jí úplně stranou. Ačkoliv jsem sice gramatiku ponechal stranou, výjimkou jsou zde přece jen dvě slovesa: “být” a “mít”. Skloňování těchto dvou sloves ve všech třech osobách jednotného i množného čísla se doopravdy naučte perfektně, jsou totiž velice důležité. 
Samozřejmě, že – v případě zájmu - nebráním se tomu, aby jste mi individuálně emailem položily jakoukoliv otázku týkající se gramatických záležitostí, ale i další slovní zásoby vztahujících se k těmto 28 cizím jazykům, potažmo i dalších jazyků, které rovněž aktivně ovládám.
Zdůrazňuji však, že toto nabízím pouze Vám chudým tulákům a bezdomovcům, kteří jste se čirou náhodou dostali na Internet. Všichni ostatní jsou totiž zde na tomto superkurzu proti mojí vůli a teda neoprávněně; a tudíž ať už mi oni, tj.boháči napíšou cokoliv, budu to vždy totálně ignorovat…
Netvrdím, že mnou učiněný výběr 28 jazyků je výběrem zcela “objektivním”, tj.že právě těchto 28 vybraných jazyků jsou jazyky na celém světě nejdůležitější, nejžádanější, nejreprezentativnější popřípadě pro chudé tuláky a bezdomovce ty úplně nejpotřebnější. Každý výběr z “něčeho” je vždy výběrem subjektivním! A ani tento výběr 28 cizích jazyků není žádnou výjimkou!! Vybral jsem si pouze ty jazyky na které si troufám. Byť i nepopírám, že mezitím jsem se zdokonalil i v japonštině, bengálštině, perštině, svahilštině, ale i dalších jazycích, a tudíž po dopsání tohoto slovníku do konce ho tudíž budu o tyto, ale i o další cizí jazyky ještě rozšiřovat.
Na závěr bych chtěl dodat, že z jazykového hlediska pokud jde o uspořádání vybraných jazyků jsem se snažil být absolutně objektivní a nestranný, respektive že z uvedených 28 cizích jazyků žádný ani nepreferuji a ani nezvýhodňuji! Tak jako dobrá matka která má stejně ráda všechny své děti co má – i velké i malé, i vzdělané i nevzdělané, i zdravé, i invalidní – tentýž vztah zaujímám i já k dotyčným “zvoleným” 28 cizím jazykům. Ba dokonce abych předešel všem spekulacím, překlady v dotyčných jazycích jsou zařazeny podle české abecedy od “A” do “Z”, a na základě tohoto abecedního řazení (a pouze na něm!!) se na prvním místě umístila angličtina, na druhém arabština, na třetím bulharština…na předpředposledním švédština, na předposledním turečtina a na posledním ukrajinština. 
Snažil jsem se v rámci každého jazyka vybrat zpravidla vždy pouze jen jeden jediný výraz. Nicméně i tu jsem se dopustil občas výjimek. Volba nebyla vždy jednoduchá – zejména pokud šlo o dilema zda-li vybrat nejčastěj používaný výraz anebo takový výraz který je pro československého studenta nejsnáze vyslovitelný, potažmo zapamatovatelný – zejména pokud jde o československému studentovi známý internacionalismus, anebo o jiné slovo, které bylo v daném nebo podobném tvaru recipováno, respektive převzato i do češtiny nebo slovenštiny, popřípadě i do obou těchto našich “národních jazyků”. A to dokonce i kumulativně, kde je objektivně vícero variant téhož jazyka. 
Pokud ale někdo chce studovat intenzivně – tohle co jsem zde udělal já mu zásadně nedoporučuji!! Když studujete latinu zvolte si klasickou nebo středověkou – ale nemíchejte je! Když studujete srbochorvatštinu – zvolte si dialekt kajkavský, čakavský nebo štokavský, potažmo ekavský nebo ijekavský. Ani zde však promiskuitu dialektů nedoporučuji. Úplně totéž platí i o celé plejádě arabských dialektů. A taky čínština! Pro českého studenta úplného začátečníka je úplně jedno zda-li se naučí slovíčko z čínštiny mandarínské nebo kantonské. Asi tak jako naopak například i Číňana při extenzívní výuce našeho jazyka bych nejspíše učil “českoslovenštinu”, kde bych mu k zapamatování si volil naše slova podle toho jak mu relativně co nejlépe “sednou”, a tedy bez ohledu na to, zda-li exaktně vzato patří tato slova češtině anebo slovenštině. Nicméně při intenzivní výuce bych i tomuto Číňanovi doporučil ať si zvolí jazyk buď český anebo slovenský a tak se vyhnul této pro intenzivní jazykové studium jinak velice nebezpečné jazykové promiskuitě. 
Toto je pak další důvod, proč by bohatí lidé neměli se pokoušet studovat podle tohoto mého superkurzu. Budou z toho totiž velice popletení, uškodí si tím a budou toho velice moc litovat! Pamatujte na to – varoval jsem vás!! 
Nicméně pro extenzivní studium chudých tuláků a bezdomovců, respektive pro jejich potřeby domluvit se v nejzákladnějších životních situacích alespoň tak, že příslušník daného nám cizího národa jakž-takž pochopí co mu patrně chceme my Čechoslováci říct je i tato extenzivní (a často velice široká-multidialektová) forma studia plně dostatečná a pro lehčí “strávení” dané jazykové materie dokonce i velice prospěšná.
A obdržel jsem již i jeden takový ohlas, který mně velice potěšil. Uvádíte, že jste téměř o dvacet let mladší než Henryk Lahola (Poznámka: podle měsíce a roku Vašeho narození jste mladší o 18 let a deset měsíců než Henryk Lahola). Píšete velice správně, že “já se neučím kvůli profesorům, ale kvůli sobě”. Ano! Je to přesně tak, pochopili jste to naprosto správně. Dovolíte-li, já Vaši myšlenku trocha parafrázuji a rozvedu dál : Neučíme se kvůli učitelům, ani kvůli rodičům, ani kvůli manželce či manželovi, potažmo dětem, ani kvůli zaměstnavatelům či kolegům ze zaměstnání, ani vůči jiným lidem – a Henryka Laholu zde absolutně nevyjímajíc. Neučíme se tudíž vůbec kvůli nikomu!! Učíme se jen pro svůj intelektuální prospěch, učíme se proto, abych já jako ten, co se učí znal, já uměl, já měl poznatky, schopnosti a dovednosti. Veškerý ostatní svět mi zde může být naprosto ukraden. Neučíme se totiž pro něho – ale jen a jen pro sebe! Ve své hluboké úctě k Vám vážený pane ještě jednou Vám skládám svoji hlubokou poklonu a díky za tuto Vaši skvělou a duchaplnou myšlenku!
Na závěr mi tedy nezůstává již nic jiného než-li popřát Vám všem chudým tulákům a bezdomovcům mnoho úspěchu ve Vašem studiu těchto 28 cizích jazyků.

Váš učitel
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola
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Úvod k první lekci
První lekce: Teplo a spánek – Teplo a spánok
1.1.1./ zima/studený
2.1.2./  teplo/teplý
3.1.3./ spát
4.1.4./ Chci spát.
5.1.5./ postel
6.1.6./ dům
7.1.7./ noc
8.1.8./ dveře
První lekce vychází ze situace, že se člověk nachází v cizojazyčném prostředí v cizí zemi, je na ulici jako chudý tulák a bezdomovec, je mu zima a je nevyspán a nemá kam jít kde by mohl zalehnout do měkké postele v teplé vytápěné místnosti, přikrýt se dekou a dlouze, předlouze spát – ačkoliv po ničem jiném netouží. A zde si představte, že jste přišli do nějakého charitativního útulku a právě o tohle je tam chcete poprosit. 
Možná tomu nebudete věřit – ale slovní zásoba zde uvedená chudému tulákovi či bezdomovci  postačí, aby lidé se kterými tam bude komunikovat mu jakž-takž porozuměli oč je vlastně zde konkrétně prosí. A tedy snad i nechali ho přespat. Ba možná dokonce “servis” který mu poskytnou i předčí jeho očekávání.
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Upozornění: Slova, fráze, věty nebo jiné výrazy, ale i samotné lekce jsem uspořádal v té chronologii, v jaké jsou z hlediska specifických potřeb a zájmů bezdomovců a chudých tuláků právě pro tuto nejchudší skupinu lidí slovy, frázemi, věty nebo jinými výrazy absolutně nejdůležitějšími a nejfrekventovanějšími !!!
Důležitá vysvětlivka použité systematiky číslování slov, frází, vět nebo jiných výrazů : první číslice X.X.X. znamená celkové pořadí, druhá číslice X.X.X. je číslo lekce, a třetí číslice X.X.X. je pořadí dotyčného slova, fráze, věty nebo jiného výrazu v dotyčné lekci !!!
Hovorové výrazy jsou červené – jak se to píše v latince je modré – a pokud jsem někdy někde naďabil i na takový veřejný počítač, který měl k dispozici klávesnici s alespoň některými “cizími písmy”, tak jak se to píše v dotyčném cizím písmu je zelené !!!


1.1.1./ česky i slovensky: zima / studený (Pozor! Zde se často nejedná o podstatné jméno, ale často jde buď o příslovce anebo o přídavné jméno): 
1./Angličtina: keuld – Cold, COLD, cold ve smyslu zima i studený; anebo druhou možností je: kúl – Cool, COOL, cool ve smyslu “chladný”; anebo třetí možností je: čil – Chill, CHILL, chill ve smyslu chlad a chladný i mrazivý; anebo čtvrtou možností je: ‘fridžid – Frigid, FRIGID, frigid ve smyslu studený i ledový; Věta: Ájemkeuld. - I am cold. I AM COLD. – Znamená: “Je mi zima.”, anebo druhou možností je i: Věta: Ajfíl keuld. - I feel cold. I FEEL COLD. – Znamená: “Je mi zima.”, popřípadě doslova: “Cítím zimu.” či “Cítim zimu.”
2./ Arabština: bard - bard znamená zima a je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko - syrský; berd - berd znamená zima je hovorový výraz marocko - tuniský; bárid – bárid znamená studený i studené i chladný a je to výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko – syrský; báred – báred znamená studený i studené i chladný a je to hovorový výraz marocko - tuniský
3./ Bulharština: studéno – studeno – Студено, СТУДЕНО, студено znamená zima i studené i chladno – přízvuk je na předposlední slabice “de”, respektive na její samohlásce “e”; studén – studen – Студен, СТУДЕН, студен znamená studený i chladný – přízvuk je na poslední slabice, respektive na samohlásce “e”; chladno – chladno - Хладно, ХЛАДНО, хладно znamená chladno – přízvuk je na první slabice, respektive na samohlásce “a”; chladen – chladen – Хладен, ХЛАДЕН, хладен znamená ”chladný” – přízvuk je na první slabice, respektive na samohlásce “a”; Věta: Studéno e. – Studeno e. – Студено е. СТУДЕНО Е. -Znamená: “Je zima.”; Věta: Studéno mi e na krákata. – Studeno mi e na krakata. – Студено ми е на краката. СТУДЕНО МИ Е НА КРАКАТА. -Znamená: “Je mi zima na nohy.”
4./ Čínština: tchien-čchi-leng - tchien-čchi-leng – při výslovnosti “tchien” je rovný průběh melodie ve vysoké poloze, naopak u slova “leng” jde o protáhlý tón v hluboké poloze; ale ve smyslu “zima” lze říct i: hen leng – hén leng; a ve smyslu “chladno” se řekne: leng - leng
5./ Dánština: kchol anebo kol – Kold, KOLD, kold znamená zima i chladno
6./ Esperanto: vintro – Vintro, VINTRO, vintro znamená zima; malvarmo – Malvarmo, MALVARMO, malvarmo znamená chlad; malvarme – Malvarme, MALVARME, malvarme znamená chladno i studeno; malvarma – Malvarma, MALVARMA, malvarma znamená studený i chladný
7./ Finština: külmää nebo kylme – Kylmää, KYLMÄÄ, kylmää ve smyslu zima; anebo víleää – Viileää, VIILEÄÄ, viileää ve smyslu chladno – při výslovnosti je přízvuk na samohlásce “ü”; a tato samohláska “ü” se vyslovuje velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”; samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: frua – Froid, FROID, froid ve smyslu zima i chladno; Věta: ilfefrua. – Il fait froid. IL FAIT FROID. – Znamená: “Je zima.”; Věta: Žefrua – J’ai froid. J’AI FROID. znamená: “Je mi zima.” 
9./ Hindština: sardý – sardí anebo sardý hai – sardí haj znamená zima; thandak hai – thandak haj znamená chladno; thandá – thandá znamená studené
10./ Holandština: kaut – Koud, KOUD, koud ve smyslu zima; anebo kúl – Koel, KOEL, koel ve smyslu chladno
11./ Indonézština: dyηgin – Dingin, DINGIN, dingin – souhláska “g” se téměř nevyslovuje, neboť první písmeno “η” je nosovka
12./ Italština: fréddo anebo freddo – Freddo, FREDDO, freddo ve smyslu zima i chladno i studený - obě souhlásky “d” se říkají odděleně a každá zvlášť; a další výraz pro pojem chladno: fredezza – Fredezza, FREDEZZA, fredezza; a další výraz pro pojem chladný: fresko – Fresco, FRESCO, fresco
13./ Korejština: čchupsumnida – čchupsymnida  znamená zima i chladno - zde “u” vyslovíme jak v první slabice “čchup”, tak i ve druhé slabice “sum” jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě; souhlásku “č” vyslovujeme velice měkce; čchagapta – čchagapta znamená studené
14./ Latina: frigus – Frigus, FRIGUS, frigus znamená zima i chlad; anebo druhá možnost: algor - Algor, ALGOR, algor také znamená zima; frigidus – Frigidus, FRIGIDUS, frigidus znamená studený i chladný; anebo druhá možnost: gelidus – Gelidus, GELIDUS, gelidus také znamená studený; gelatus – Gelatus, GELATUS, gelatus - zmrznutý, studený
15./ Maďarština: hideg – Hideg, HIDEG, hideg znamená zima i chladno i studený; híveš – Hűvös, HŰVÖS, hűvös znamená chladný – samohláska “ü” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně, stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”; samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině, a těm, co toto německé “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
16./ Němčina: kalt – Kalt, KALT, kalt ve smyslu zima i studený i chladný; anebo kü:l či kýl – Kühl, KÜHL, kühl ve smyslu chladno i chladný i studený - při výslovnosti “Kühl” vyslovte  samohlásku “ü” obdobně jako vyslovujete “y” v češtině a slovenštině; Kü:le či Kýle – Kühle, KÜHLE anebo substantivum feminina společně se členem určitým DýKü:le či DýKýle – Die Kühle, DIE KÜHLE, die Kühle a substantivum feminina společně se členem neurčitým AjneKü:le či AjneKýle – Eine Kühle, EINE KÜHLE, eine Kühle znamená chlad - při výslovnosti “Kühle” vyslovte  samohlásku “ü” obdobně jako vyslovujete “y” v češtině a slovenštině; Kälte či Kelte – Kälte, KÄLTE anebo substantivum feminina společně i se členem určitým DýKälte či DýKelte – Die Kälte, DIE KÄLTE, die Kälte a substantivum feminina společně se členem neurčitým AjneKälte či AjneKelte – Eine Kälte, EINE KÄLTE, eine Kälte znamená zima, chlad, chladnost, mráz - se samohláska “ä” čte velice hluboce, a v podstatě stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; substantivum feminina společně se členem neurčitým AjneKälte či AjneKelte – Eine Kälte, EINE KÄLTE, eine Kälte a substantivum feminina společně se členem určitým DýKälte či DýKelte – Die Kälte, DIE KÄLTE, die Kälte znamená chlad - se samohláska “ä” čte velice hluboce, a v podstatě stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; Frozt – Frost, FROST anebo substantivum maskulina společně se členem určitým DerFrozt – Der Frost, DER FROST, der Frost a substantivum maskulina společně se členem neurčitým AjnFrozt – Ein Frost, EIN FROST, ein Frost znamená chlad, mráz; - všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; Věta: Drausen izt ez mir cu kü:l. anebo Drausen izt ez mir cu kýl. – Draußen ist es mir zu kühl. – Znamená: “Venku je mi příliš zima.” či “Vonku je mi príliš zima.”; Anebo druhá možnost - Věta: Drausen izt ez mir cu kalt. – Draußen ist es mir zu kalt. – Znamená: “Venku je mi příliš zima. či “Vonku je mi príliš zima.”
17./ Norština: koldt – Koldt, KOLDT, koldt anebo küle či kyle – Kulde, KULDE, kulde znamená doslova zima; kalt – Kaldt, KALDT, kaldt znamená doslova chladno i studené
18./ Polština: žimno – Zimno, ZIMNO, zimno anebo další možnost: žima – Zima, ZIMA, zima znamená zima; anebo ještě další možnost: žimny – Zimny, ZIMNY, zimny znamená studený; chwodny – Chłodny, CHŁODNY, chłodny  znamená chladný; chwodno – Chłodno, CHŁODNO, chłodno  znamená chladno; Věta: Zimno mi. – Zimno mi. ZIMNO MI. – Znamená: “Je mi zima.”
19./ Portugalština: fríu nebo fríju – Frio, FRIO, frio znamená zima i studený i chladno
20./ Rumunština: réče – Rece, RECE, rece 
21./ Ruština: chólod – cholod – Холод, ХОЛОД, холод anebo chólodno – cholodno – Холодно, ХОЛОДНО, холодно znamená zima; cholódnyj – cholodnyj – Холодый, ХОЛОДНЫЙ, холодый znamená studený; prachládnyj – prochladnyj – Прохладный, ПРОХЛАДНЫЙ, прохладный znamená chladivý; Věta: Mne chólodno. – Mne chólodno. – Мне холодно. МНЕ ХОЛОДНО. - Znamená: “Je mi zima.”
22./ Řečtina: krios – krýos – Кρυος, ΚΡΥΟΣ, κρυος znamená doslova studený; druhou možností je: krio – krýo – Кρυο, ΚΡΥΟ, κρυο znamená doslova zima ale též i studené anebo též i chladno; psíchra – psýchra –  Ψυχρα, ΨΥΧΡΑ, ψυχρα znamená chlad; psichros – psychrós –  Ψυχρος, ΨΥΧΡΟΣ, ψυχρος znamená chladný i studený
23./ Srbochorvatština: chladno – Ηladno, HLADNO, hladno – Хладно, ХЛАДНО, хладно znamená zima i chladné i chladno; chladan – Hladan, HLADAN, hladan – Хладан, ХЛАДАН, Хладан znamená chladný i studený; Věta: Chladno mi je. – Hladno mi je. HLADNO MI JE. – Хладно ми је. ХЛАДНО МИ ЈЕ. -Znamená: “Je mi zima.”
24./ Staroslověnština: stdno – stъdno
25./ Španělština: frío či fríjo – Frio, FRIO, frio znamená zima i studený i chladný; asefrío či asefríjo – Hace frio, HACE FRIO, hace frio rovněž ve smyslu zima; frialdad – Frialdad, FRIALDAD, frialdad znamená chlad; ase fresko – Hace fresco, HACE FRESCO, hace fresco ve smyslu chladno; výraz pro pojem chladný: fresko – Fresco, FRESCO, fresco; – před samohláskami “e”, “i”, se souhláska “c” v Španělsku vyslovuje takovou zvláštní souhláskou, která v češtině a ani ve slovenštině bohužel neexistuje, je to totiž taková zvláštní mezizubová neznělá fonéma svým způsobem dosti podobná anglickému “th” používaná například ve slově “thing”, respektive zde špička jazyka je mezi zuby, úžina se vytváří mezi špičkou jazyka a hranou horních řezáků, aniž se uzavře úplně průchodu vzduchu – a proto já Vám začátečníkům z čistě praktického hlediska zde raději doporučuji přiklonit se zde při této španělské výslovnosti spíše k latinskoamerické verzi španělštiny, která je pro Vás mnohem jednodušší, neboť v Latinské Americe se souhláska “c” před samohláskami “e”, “i” vyslovuje přibližně tak nějako skoro jako naše české nebo slovenské obyčejné “s”
26./  Švédština: kal-lt – Kallt, KALLT, kallt anebo druhou možností je: kall – Kall, KALL, kall ve smyslu zima; třetí možností je: tšiýlit – Kyligt, KYLIGT, kyligt ve smyslu chladno
27./ Turečtina: so'uk – Soğuk, SOĞUK, soğuk
28./ Ukrajinština: cholódnyj – cholodnij – Холодний, ХОЛОДНИЙ, холодний


2.1.2./ česky i slovensky: teplo / teplý (Pozor! Zde se často nejedná o podstatné jméno, ale často jde buď o příslovce anebo o přídavné jméno):
1./Angličtina: hít – Heat, HEAT, heat ve smyslu horko, teplo i zář anebo též i wóm – Warm, WARM, warm anebo též i wómts – Warmth, WARMTH, warmth znamená teplo; hot – Hot, HOT, hot znamená horké i horký; bito – Bitter, BITTER, bitter ve smyslu horký; Věta: Ajlukingfó owarm. - I looking for a warm. I LOOKING FOR A WARM. – Znamená: “Hledám teplo.” či “Hľadám teplo.”
2./ Arabština: Harára – harára znamená teplo i horko a je to výraz spisovní; Harár – harár znamená horko a je to hovorový výraz egyptský; Harr – Harr znamená horko a je to hovorový výraz syrský; šób – šób znamená horko a je to rovněž hovorový výraz syrský; Suchúna – Suchúna je hovorový výraz perského zálivu; schuníja – schuníja znamená horko v případě hovorového výrazu marocko – tuniského; Har – har znamená horké; Hárr – Hárr znamená horký a je to výraz spisovní + hovorový výraz syrský; Harr - Harr znamená horký a je to hovorový výraz egyptský; dáfi - dáfi znamená horký a je to hovorový výraz marocko – tuniský; - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: tóplo – toplo – Tопло, ТОПЛО, топло znamená teplo - přízvuk je na první slabice, respektive na samohlásce “o”;  goreščo – goreščo – Горе, ГОРЕ, горе znamená horko – přízvuk je na prostřední slabice, respektive na samohlásce “e”
4./ Čínština: tchien-čchi nuan-che - tchien-čchi-nuan-che – řekneme ve smyslu teplo při výslovnosti “tchien” je rovný průběh melodie ve vysoké poloze, naopak u slova “nuan” jde o protáhlý tón v hluboké poloze; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené; a ve smyslu horko lze říct i: rè - re 
5./ Dánština: vám – Varm, VARM, varm znamená teplo i horko
6./ Esperanto: varmo – Varmo, VARMO, varmo znamená teplo jako podstatné jméno; varmo – Varmo, VARMO, varmo znamená teplo jako příslovce; varma – Varma, VARMA, varma znamená teplý; varmego – Varmego, VARMEGO, varmego znamená horko jako podstatné jméno; varmege – Varmege, VARMEGE, varmege znamená horko jako příslovce; varmegа – Varmegа, VARMEGА, varmegа znamená horký
7./ Finština: kúmá anebo kúma – Kuumaa, KUUMAA, kuumaa znamená horko i horké; lämmin nebo lemmin – Lämmin, LÄMMIN, lämmin znamená teplý – samohláska “ä” se vyslovuje velice hluboce, asi jako “ä” když Slovák důsledně řekne slovo “päť”; a na toto “ä” je i přízvuk, ale když to neumíte, tak můžete místo ä říci obyčejné hluboké české e;  obě souhlásky “m” se říkají odděleně
8./ Francouzština: šo – Chaud, CHAUD, chaud ve smyslu teplo i horko; šalö:r – Chaleur, CHALEUR, chaleur znamená teplo i horko; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
9./ Hindština: garmí – garmí znamená teplo i horko; garm – garm znamená horké
10./ Holandština: varm – Warm, WARM, warm znamená teplo i horko; hét – Heet, HEET, heet znamená horké
11./ Indonézština: panas – Panas, PANAS, panas
12./ Italština: kaldo – Càldo, CALDO, càldo anebo společně i  se členem ilkaldo – Il càldo, IL CALDO, il càldo znamená teplo, teplý, vřelý, horko i horký; kalóre – Calore, CALORE, calore znamená teplo i horko; kaloróso – Caloroso, CALOROSO, caloroso znamená teplý i horký
13./ Korejština: topsumnida – topsymnida anebo toupsumnida – toupsymnida znamená teplo i horko - samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů, samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě; ttugopta – ttugopta znamená horké - samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů, samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě;
14./ Latina: kalor – Calor, CALOR, calor znamená teplo; anebo druhá možnost: kalidus – Calidus, CALIDUS, calidus znamená adjektivum teplý
15./ Maďarština: meleg – Meleg, MELEG, meleg znamená teplo i teplý; forró – Forró, FORRÓ, forró znamená horký
16./ Němčina: varm – Warm, WARM, warm znamená teplý; hajs – Heiß, HEIß, heiß znamená horký i horké i vřelý; hajs – Heiss, HEISS, heiss znamená horký; hitcich – Hitzig, HITZIG, hitzig znamená horký; substantivum feminina horko: Hice – Hitze, HITZE a substantivum feminina společně i se členem určitým: DýHice – Die Hitze, DIE HITZE, die Hitze a substantivum feminina společně se členem neurčitým AjneHice – Eine Hitze, EINE HITZE, eine Hitze; substantivum feminina teplo: Värme či Verme – Wärme, WÄRME a substantivum feminina společně i se členem určitým DýVärme či DýVerme – Die Wärme, DIE WÄRME, die Wärme a substantivum feminina společně se členem neurčitým AjneVärme či AjneVerme – Eine Wärme, EINE WÄRME, eine Wärme; - všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem! Věta: Ich zuche dý Wärme. – Ich suche die Wärme. ICH SUCHE DIE WÄRME. – Znamená: “Hledám teplo.” či “Hľadám teplo.”
17./ Norština: varmt – Varmt, VARMT, varmt
18./ Polština: čiepuo nebo čiepwo nebo čepwo – Ciepło, CIEPŁO, ciepło znamená teplo; čieply – Ciepły, CIEPŁY, ciepły znamená teplý; gorzki – Gorzki, GORZKI, gorzki znamená horký
19./ Portugalština: kalor anebo kalór – Calor, CALOR, calor znamená teplo i horko; kénte – Quente, QUENTE, quente znamená horké, horký, teplý, žhavý
20./ Rumunština: káld – Cald, CALD, cald
21./ Ruština: tipló – teplo – Тепло, ТЕПЛО, тепло anebo tëplo – tjëplo – Тёпло,ТЁПЛО,тёпло znamená teplo; anebo další možností je: ťjóplyj – tjoplyj – Тëплый, ТËПЛЫЙ, тëплый znamená adjektivum teplý; górkyj – gorъkij – Горъкий, ГОРЪКИЙ, горъкий znamená adjektivum horký
22./ Řečtina: zesty – zésti – Ζεστη, ΖΕΣΤΗ, ζεστη anebo společně i se členem izesty – i zésti – Η ζεστη, Η ΖΕΣΤΗ, η ζεστη vyjádřuje doslova substantivum horko anebo teplo; zestos – zestós – Ζεστος, ΖΕΣΤΟΣ, ζεστος vyjadřuje adjektivum teplý i horký; kafto – kaytó – Καυτο, ΚΑΥΤΟ, καυτο znamená doslova horké; kaftos – kaytós – Καυτος, ΚΑΥΤΟΣ, καυτος vyjadřuje adjektivum horký;
23./ Srbochorvatština: tóplo – Toplo, TOPLO, toplo – Топло, ТОПЛО, топло znamená teplo; topao – Topao, TOPAO, topao – Топао, ТОПАО, топао; vručina – Vručina, VRUČINA, vručina – Вручина, ВРУЧИНА, вручина znamená horko; vruć anebo vruť – Vruć, VRUĆ, vruć – Врућ, ВРУЋ, врућ znamená horký - pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”; toply – Topli, TOPLI, topli – Топли, ТОПЛИ, топли znamená horký; vrely – Vreli, VRELI, vreli – Врели, ВРЕЛИ, врели znamená horký; Věta: Tražim toplo. – Tražim toplo. TRAŽIM TOPLO. – Тражим топло. ТРАЖИМ ТОПЛО. -Znamená: “Hledám teplo.”
24./ Staroslověnština: tplo - tъplo
25./ Španělština: kaljente nebo kaljénte – Caliente, CALIENTE, caliente ve smyslu teplo i teplý; kálydo – Cálido, CÁLIDO, cálido ve smyslu teplý; kalor – Calor, CALOR, calor znamená teplo i horko; asekalor – Hace calor, HACE CALOR, hace calor anebo mučokalor – Mucho calor, MUCHO CALOR, mucho calor rovněž ve smyslu horko; – před samohláskami “e”, “i”, se souhláska “c” v Španělsku vyslovuje takovou zvláštní souhláskou, která v češtině a ani ve slovenštině bohužel neexistuje, je to totiž taková zvláštní mezizubová neznělá fonéma svým způsobem dosti podobná anglickému “th” používaná například ve slově “thing”, respektive zde špička jazyka je mezi zuby, úžina se vytváří mezi špičkou jazyka a hranou horních řezáků, aniž se uzavře úplně průchodu vzduchu – a proto já Vám začátečníkům z čistě praktického hlediska zde raději doporučuji přiklonit se zde při této španělské výslovnosti spíše k latinskoamerické verzi španělštiny, která je pro Vás mnohem jednodušší, neboť v Latinské Americe se souhláska “c” před samohláskami “e”, “i” vyslovuje přibližně tak nějako skoro jako naše české nebo slovenské obyčejné “s”
26./  Švédština: varmt – Varmt, VARMT, varmt ve smyslu teplo anebo het-t anebo hiét – Hett, HETT, hett ve smylu horko
27./ Turečtina: sydzak anebo sydžak – Sicak, SICAK, sicak – přízvuk je na “a”
28./ Ukrajinština: téplyj – teplij - Теплий, ТЕПЛИЙ, теплий,


3.1.3./ česky: spát, slovensky: spať (sloveso):
1./Angličtina: slýp – Sleep, SLEEP, sleep znamená spát i spánek či spánok, – zapamatujte si: anglické dvě “ee” v textu se čte zpravidla jako naše české nebo slovenské dlouhé “í”
2./ Arabština: náma - náma je výraz spisovní, který znamená spát, usnout či usnúť; nám - nám je hovorový výraz egyptsko - syrský, který znamená spát, usnout či usnúť; nAas – nAas je hovorový výraz marocký, který znamená spát, usnout či usnúť, a všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!; rked - rqed je hovorový výraz tuniský, který znamená spát, usnout či usnúť  – souhláska q se vyslovuje jako hrdelní k; naum - naum je výraz spisovní, který znamená spánek či spánok; nóm - nóm je hovorový výraz egyptsko - syrský, který znamená spánek či spánok; nAás – nAás je hovorový výraz marocký, který znamená spánek či spánok; nóm - nóm je hovorový výraz tuniský, který znamená spánek či spánok;
3./ Bulharština: spja – spja – Спя, СПЯ, спя znamená spát či spať – přízvuk je úplně na konci, respektive na samohlásce “a”; snn – sъn – Сън, СЪН, сън znamená spánek či spánok; spane – spane – Спане, СПАНЕ, спане znamená spaní či spanie; spi mi se – spi mi se – Спи ми се, СПИ МИ СЕ, спи ми се znamená: jde na mne spaní či  ide na mňa spánok
4./ Čínština: šuej-tyao – šuej-tiao slovo “tyao” při výslovnosti klesá z vysoké polohy do polohy nízké; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené 
5./ Dánština: souve – Sove, SOVE, sove – říká se souv+ slabé jakoby přidušené “e” na konci, které se prakticky vlastně ani nevysloví
6./ Esperanto: dormi – Dormi, DORMI, dormi znamená spát či spať; dormo – Dormo, DORMO, dormo znamená spánek či spánok
7./ Finština: nukkua – Nukkua, NUKKUA, nukkua – při výslovnosti slovesa “nukkua” je přízvuk u první slabiky “nuk”; důsledně se vyslovují obě souhlásky “kk”
8./ Francouzština: dormír anebo dormir – Dormir, DORMIR, dormir znamená spát či spať; somej – Sommeil, SOMMEIL, sommeil - substantivum maskulina se členem určitým: lsomej – Le sommeil, LE SOMMEIL, le sommeil - substantivum maskulina se členem neurčitým: unsomej – Un sommeil, UN SOMMEIL, un sommeil znamená spánek či spánok
9./ Hindština: sóná - sóná
10./ Holandština: slápη: – Slapen, SLAPEN, slapen - ve slovesu “Slapen” při výslovnosti samohláska “e” téměř zaniká + “η” na konci slova je nosové a dlouhé
11./ Indonézština: tydur – Tidur, TIDUR, tidur
12./ Italština: dormíre – Dormire, DORMIRE, dormire znamená spát či spať – přízvuk je na předposlední slabice “mi”, respektive na její samohlásce “i”; sonno – Sonno, SONNO, sonno - substantivum maskulina se členem určitým: ilsonno – Il sonno, IL SONNO, il sonno - substantivum maskulina se členem neurčitým: unsonno – Un sonno, UN SONNO, un sonno znamená spánek ši spánok - obě souhlásky “n” se říkají odděleně a každá zvlášť
13./ Korejština: čada – čada - souhlásku “č” vyslovujeme velice měkce
14./ Latina: dormíre - Dormire, DORMIRE, dormire znamená spát či spať – přízvuk je na předposlední slabice “mi”, respektive na její samohlásce “i”; kubáre – Cubare, CUBARE, cubare znamená spát, ležet v posteli, odpočívat; kubitum íre - Cubitum ire, CUBITUM IRE, cubitum ire znamená jít spát či ísť spať; somnus – Somnus, SOMNUS, somnus znamená spánek či spánok
15./ Maďarština: alsik – Alszik, ALSZIK, alszik znamená spát či spať; aludny – Aludni, ALUDNY, aludny znamená spát či spať; aludny meď – Aludni megy, ALUDNY MEGY, aludny megy znamená jde spát či ide spať
16./ Němčina: šláfη: – Schlafen, SCHLAFEN, schlafen znamená sloveso spát či spať – ve slovesu “schlafen” při výslovnosti samohláska “e” téměř zaniká + “n” na konci slova je nosové a dlouhé; Šláfη: – Schlafen, SCHLAFEN - substantivum neutra se členem určitým: DasŠláfη: - Das Schlafen, DAS SCHLAFEN, das Schlafen a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnŠláfη: - Ein Schlafen, EIN SCHLAFEN, ein Schlafen znamená spaní či spanie; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; Šláf – Schlaf, SCHLAF - substantivum maskulina se členem určitým: DerŠláf - Der Schlaf, DER SCHLAF, der Schlaf a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnŠláf - Ein Schlaf, EIN SCHLAF, ein Schlaf znamená spánek či spánok; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; cu Bet géen – Zu Bett gehen, ZU BETT GEHEN, zu bett gehen znamená slovesní frázi jít spát či ísť spať; cu šláfη: géen – Zu Schlafen gehen, ZU SCHLAFEN GEHEN, zu schlafen gehen znamená slovesní frázi jít spát či ísť spať; – ve slovesu “schlafen” při výslovnosti samohláska “e” téměř zaniká + “η” na konci slova je nosové a dlouhé
17./ Norština: sove – Sove, SOVE, sove
18./ Polština: spać anebo spať – Spać, SPAĆ, spać - pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”; sen – Sen, SEN, sen znamená spánek či spánok
19./ Portugalština: durmír - Dormir, DORMIR, dormir znamená spát či spať; sónu – Sono, SONO, sono znamená spánek či spánok
20./ Rumunština: a dormí - a Dormi, A DORMI, a dormi
21./ Ruština: spať – spatь – Спать, СПАТЬ, спать znamená spát či spať; ložíťsja spať - ložitьsja spatь – Ложиться спать, ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ, ложиться спать znamená frázi “jít spát” či “ísť spať”; son – son – Сон, СОН, сон znamená spánek či spánok; spaňje – spanьje – Спаньё, СПАНЬЁ, спаньё znamená spaní či spanie 
22./ Řečtina: kimame nebo kjimame – koimámai – Κοιμαμαι, ΚΟΙΜΑΜΑΙ, κοιμαμαι znamená spát či spať; ipnos - ýpnos – Υπνος, ΥΠΝΟΣ, υπνος anebo společně i se členem se to píše: oipnos – o ýpnos – Ο υπνος,  Ο ΥΠΝΟΣ, ο υπνος znamená spánek či spánok
23./ Srbochorvatština: spavaty – Spavati, SPAVATI, spavati – Спавати, СПАВАТИ, спавати znamená spát či spať; san – San, SAN, san – Сан, САН, сан znamená spánek či spánok; spavaňe anebo spavaně – Spavanje, SPAVANJE, spavanje – Спавање, СПАВАЊЕ, спавање znamená spaní či spanie; ići na spavaňe anebo iťi na spavaňe – Ići na spavanje, IĆI NA SPAVANJE, ići na spavanje – Ићи на спавање, ИЋИ НА СПАВАЊЕ, ићи на спавање znamená frázi ”jít spát” či “ísť spať”; ići spavaty anebo iťi spavaty – Ići spavati, IĆI SPAVATI, ići spavati – Ићи спавати, ИЋИ СПАВАТИ, ићи спавати znamená frázi ”jít spát” či “ísť spať”; –  pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”
24./ Staroslověnština: spja – spja znamená spát či spať; ousnžty – ousъnžti znamená usnout či usnúť; ouspenyje – ousъpenije znamená usnutí či usnutí
25./ Španělština: dormír - Dormir, DORMIR, dormir znamená spát či spať; sueňo – Sueño, SUEÑO, sueño - substantivum maskulina se členem určitým: elsueňo – El sueño, EL SUEÑO, el sueño - substantivum maskulina se členem neurčitým: unsueňo – Un sueño, UN SUEÑO, un sueño znamená spánek či spánok
26./  Švédština: sova – Sovа, SOVА, sovа
27./ Turečtina: ujumak – Uyumak, UYUMAK, uyumak – přízvuk je na poslední slabice, respektive na samohlásce “a”
28./ Ukrajinština: spáty – spati – Спати, СПАТИ, спати


4.1.4./ česky: Chci spát., slovensky: Chcem spať. (krátká tzv. “holá věta”):
1./Angličtina: Aid lajk samthiη tu slíp. - I‘d like something to sleep. I‘D LIKE SOMETHING TO SLEEP. – při výslovnosti je souhláska “η” nosová. My Čechoslováci totéž nosové “n” vyslovíme například ve slově “banka”, tj. zde to koncové “η” prakticky ani téměř vůbec nevyslovíme; dále pak zapamatujte si, že anglické dvě “ee” v textu se čtou zpravidla jako naše české nebo slovenské dlouhé “í”
2./ Arabština: Urídu náma. – Urídu náma.
3./ Bulharština: Spi mi se. – Spi mi se. – Спи ми се. СПИ МИ СЕ.
4./ Čínština: Wo jao šuej-tiao. - Wo jao šuej-tiao. – při výslovnosti “Wo” vyslovíme toto “Wo” s protáhlým tónem ve vysoké poloze; při “šuej” je zase průběh melodie protáhlý tón v hluboké poloze, a nakonec u  “tiao” výslovnost klesá z vysoké polohy do polohy nízké; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené 
5./ Dánština: jaj vil souve - Jeg vil sove. JEG VIL SOVE. – úplně koncovou samohlásku “e” téměř ani nevyslovíme, protože říká se souv+ slabé jakoby přidušené “e” na konci, které se prakticky vlastně ani nevysloví
6./ Esperanto: Mi volas dormi. - Mi volas dormi. MI VOLAS DORMI.
7./ Finština: Haluajsin nukkua. – Haluaisin nukkua. HALUAISIN NUKKUA. – při výslovnosti slovesa “nukkua” je přízvuk u první slabiky “nuk”; důsledně se vyslovují obě souhlásky “kk”
8./ Francouzština: Žvö dormir. nebo Žve dormir. - Je veux dormir. JE VEUX DORMIR. - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
9./ Hindština: Me sóná čachtá hu. – Me sóná čachtá hu. – ve slově “me” se dotyčné “e” a ve slově “hu” se dotyčné “u” vysloví jako nosovka
10./ Holandština: Ik vil slápη:. - Ik wil slapen. IK WIL SLAPEN. - ve slovesu “slapen” při výslovnosti samohláska “e” téměř zaniká + “n” na konci slova je nosové a dlouhé
11./ Indonézština: Saja mau tydur. – Saja mau tidur. SAJA MAU TIDUR.
12./ Italština: Ijo vóljo dormíre. - Io voglio dormire. IO VOGLIO DORMIRE. – u slovesa “doemire” přízvuk je na předposlední slabice
13./ Korejština: Čadašipsumnida. – Čadasipsymnida. – počáteční souhlásku “č” vyslovujeme velice měkce, samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů; samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě
14./ Latina: Dormíre voló. – Dormire volo. DORMIRE VOLO. – u slovesa “dormire” přízvuk je na předposlední slabice
15./ Maďarština: Aludny akarok. – Aludni akarok. ALUDNY AKAROK.
16./ Němčina: Ich vil šláfη:. - Ich will schlafen. ICH WILL SCHLAFEN. – znamená větu: Chci spát. - ve slovesu “Schlafen” při výslovnosti samohláska “e” téměř zaniká + “n” na konci slova je nosové; Es šläfrt mich. anebo Es šläfrt mich. – Es schläfert mich. ES SCHLÄFERT MICH. - znamená větu: Chce se mi spát.; Ich möchte šláfη:. anebo Ich mechte šláfη:.  - Ich will schlafen. ICH WILL SCHLAFEN. - znamená větu: Chci spát. – ve slovesu “schlafen” při výslovnosti samohláska “e” téměř zaniká + “η” na konci slova je nosové a dlouhé
17./ Norština: Jei vil sove. - Jeg vil sove. JEG VIL SOVE.
18./ Polština: Chceη spać. nebo Chceη spať. – Chcę spać. CHCĘ SPAĆ. – exaktně vzato: samohláska “e” je nosovka a tedy “n” jsem tam ve výslovnosti do závorky jen pro Vás jako berličku napsal navíc; pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”; Chceη mi sien spać. anebo Chceη mi sien spať. - Chcę mi się spać. CHCĘ MI SIĘ SPAĆ. – znamená větu: Chce se mi spát. či Chce sa mi spať.
19./ Portugalština: Kéru durmír. – Quero dormir, QUERO DORMIR.
20./ Rumunština: Aš dorí a dormí. – Aş dori a dormi. AŞ DORI A DORMI.
21./ Ruština: Ja chačú spať. – Ja choču spatь. – Я хочу спать.  Я ХОЧУ СПАТЬ. 
22./ Řečtina: Egho dhelo na kimame. - Ego thélo na koimámai. – Εγω θελω να κοιμαμαι. ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΟΙΜΑΜΑΙ. 
23./ Srbochorvatština: Choću spavaty. nebo Choťu spavaty. – Hoću spavati. HOĆU SPAVATI. – Хоћу спавати. ХОЋУ СПАВАТИ. – anebo druhou možností je: Choću da spavam. nebo Choťu da spavam. – Hoću da spavam. HOĆU DA SPAVAM. – Хоћу да спавам. ХОЋУ ДА СПАВАМ. – v obou případech znamená větu: Chci spát. anebo Chcem spať. Píšeme-li latinkou, tak laryngálu “h” čteme jako “ch”; pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”; třetí možností je: Spava se mi. – Spava se mi. SPAVA SE MI. – Спава се ми. СПАВА СЕ МИ. anebo Spava mi se. – Spava mi se. SPAVA MI SE. – Спава ми се. СПАВА МИ СЕ. - v obou případech znamená větu: Chce se mi spát.
24./ Staroslověnština: Ja chatěť spjaty. - Ja chatětь spjati.
25./ Španělština:Déseo dormír. – Deseo dormir. DESEO DORMIR.
26./  Švédština: Jag vill sova. – Jag vill sova. JAG VILL SOVA.
27./ Turečtina: Ujumak istijorum. – Uyumak ıstıyorum. UYUMAK ISTIYORUM. – v “ujumak” přízvuk je na poslední slabice, respektive na samohlásce “a”; – v “istijorum” přízvuk je na “o”
28./ Ukrajinština: Ja chóču spáty. - Ja choču spati. - Я хочу спати. Я ХОЧУ СПАТИ.


5.1.5./ česky: postel, slovensky: posteľ (podstatné jméno):
1./Angličtina: bed – Bed, BED, bed
2./ Arabština: firáš - firáš je výraz spisovní; sirír - sirír je hovorový výraz egyptský; farše - farše je hovorový výraz syrský; fráš- fráš je hovorový výraz irácký a marocký; farš - farš je hovorový výraz tuniský – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem substantiva postel či posteľ; samánit ir-rigl - samánit ir-rigl znamená lůžko či lôžko
3./ Bulharština: leglo – leglo – Легло, ЛЕГЛО, легло znamená lůžko či lôžko – přízvuk je na obou samohláskách; anebo druhou možností je: krevat - krevat – Креват, КРЕВАТ, креват znamená postel či posteľ – zde přízvuk je na samohlásce ”a” 
4./ Čínština: čchuang - čchuang – “u” má tón ještě ve střední poloze, “a” stoupá do polohy vysoké
5./ Dánština: säng anebo seng – Seng, SENG, seng – při výslovnosti koncové “g” téměř zcela zaniká; samohláska “ä” se čte velice hluboce, a v podstatě stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: lyto – Lito, LITO, lito
7./ Finština: sänky nebo senky – Sänky, SÄNKY, sänky anebo druhá možnost vuode – Vuode, VUODE, vuode – při výslovnosti “sänky” se samohláska “ä” čte velice hluboce, a v podstatě stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; při výslovnosti “vuode” zase písmeno “o” prakticky zaniká, a tudíž vyslovíme téměř jen “vude”
8./ Francouzština: ly – Lit, LIT, lit - substantivum maskulina se členem určitým: lly – Le lit, LE LIT, le lit - substantivum maskulina se členem neurčitým: unly – Un lit, UN LIT, un lit
9./ Hindština: bistar – bistar anebo též i čárpájí - čárpájí
10./ Holandština: bed – Bed, BED, bed anebo společně i se členem: hetbed – Het bed, HET BED, het bed
11./ Indonézština: tempat tydur – Tempat tidur, TEMPAT TIDUR, tempat tidur
12./ Italština: letto – Letto, LETTO, letto - substantivum maskulina se členem určitým: illetto – Il letto, IL LETTO, il letto - substantivum maskulina se členem neurčitým: unletto – Un letto, UN LETTO, un letto znamená postel i lůžko - obě souhlásky “t” se říkají odděleně a každá zvlášť
13./ Korejština: čchimdä anebo čchimde - čchimdä – poslední písmeno, samohláska “ä” se čte velice hluboce, a v podstatě stejně jako slovenské “ä”; a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
14./ Latina: lektus – Lectus, LECTUS, lectus
15./ Maďarština: áď – Ágy, ÁGY, ágy anebo společně se členem neurčitým: eďáď – Egy ágy,  EGY ÁGY, egy ágy
16./ Němčina: Bet – Bett, BETT – substantivum neutra se členem určitým: DasBet - Das Bett, DAS BETT, das Bett a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnBet - Ein Bett, EIN BETT, ein Bett znamená postel (v pravém slova smyslu); anebo druhá možnost - postel ve smyslu určitého místa na spaní lze říct i jako: Šláfštele – Schlafstelle, SCHLAFSTELLE – substantivum feminina se členem určitým: DýŠláfštele – Die Schlafstelle, DIE SCHLAFSTELLE, die Schlafstelle a substantivum feminina se členem neurčitým: AjneŠláfštele – Eine Schlafstelle, EINE SCHLAFSTELLE, eine Schlafstelle - všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: seηg – Seng, SENG, seng – při výslovnosti je souhláska “n” nosová. My Čechoslováci totéž nosové “n” vyslovíme u slova “banka”
18./ Polština: užko nebo wžko - Łóžko, ŁÓŽKO, łóžko – obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat
19./ Portugalština: káma – Cama, CAMA, cama 
20./ Rumunština: pat – Pat, PAT, pat
21./ Ruština: kraváť – krovatь – Кровать, КРОВАТЬ, кровать druhou možností je: postéľ – postelь – Постель, ПОСТЕЛЬ, постель – obě varianty znamenají postel; kójka – kojka – Койка, КОЙКА, койка znamená lůžko či lôžko
22./ Řečtina: krevaty - krebáti – Κρεβατι, ΚΡΕΒΑΤΙ, κρεβατι anebo společně i se členem se to píše: tokrevaty - to krebáti – Το κρεβατι, ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ, το κρεβατι znamená postel či posteľ – přízvuk je na předposlední slabice; klýny – klíny – Κλινυ, ΚΛΙΝΥ, κλινυ anebo společně i se členem se to píše: íklýny – i klíny – η κλινυ, Η ΚΛΙΝΥ, η κλινυ znamená lůžko či lôžko; stroma – stróma – Στρωμα, ΣΤΡΩΜΑ, στρωμα anebo společně i se členem se to píše: tostroma – to stróma – Το στρωμα, ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ, το στρωμα znamená lůžko či lôžko
23./ Srbochorvatština: krevet – Krevet, KREVET, krevet – Кревет, КРЕВЕТ, кревет  аnebo posteľa – Postelja, POSTELJA, postelja – Постељ, ПОСТЕЉ, постељ – obě varianty jsou v pořádku a obě znamenají postel či posteľ, můžete si vybrat, ale “krevet” je ale přece jen poněkud častější; ležaj – Ležaj, LEŽAJ, ležaj – Лежај, ЛЕЖАЈ, лежај znamená lůžko či lôžko
24./ Staroslověnština:  krvt - krvt
25./ Španělština: káma - Cama, CAMA, cama - substantivum feminina se členem určitým: lakáma - La cama, LA CAMA, la cama - substantivum feminina se členem neurčitým: unakáma - Una cama, UNA CAMA, una cama znamená postel i lůžko
26./  Švédština: sängen nebo sengen – Sängen, SÄNGEN, sängen – samohláska “ä” čte se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina: jatak – Yatak, YATAK, yatak
28./ Ukrajinština: lížko – ližko – Ліжко, ЛІЖКО, ліжко 


6.1.6./ česky: dům, slovensky: dom (podstatné jméno):
1./Angličtina: haus – House, HOUSE, house znamená dům či dom; bildyη anebo bildyng – Building, BUILDING, building znamená budova; Věta: Ajlukingfó ohauz. - I looking for a house. I LOOKING FOR A HOUSE. - Znamená “Hledám dům.” či “Hľadám dom.; Věta: Ajlukingfó obildyη. anebo Ajlukingfó obildyng. - I looking for a building. I LOOKING FOR A BUILDING. - Znamená “Hledám budovu.” či “Hľadám budovu.”
2./ Arabština: bajt - bajt je výraz spisovní; bét - bét je hovorový výraz egyptsko-syrský; Hóš - Hóš je hovorový výraz irácký; dár - dár je hovorový výraz marocko-tuniský – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem dům či dom; biná’a - biná’a je výraz spisovní; binája – binája je hovorový výraz egyptsko-syrský; bní – bní je hovorový výraz marocko – tuniský – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem budova
3./ Bulharština: kšta – kъšta – Къща, КЪЩА, къща – při výslovnosti substantiva ”kšta” přízvuk je na první samohlásce ”kš”, respektive na její samohlásce ”a”; zdáně anebo zdánie – zdanie – Здание, ЗДАНИЕ, здание znamená budova; zgráda – sgrada – Сграда, СГРАДА, сграда znamená budova
4./ Čínština: fang-dz - fang-c‘ – při výslovnosti u “fang” tón ze střední polohy stoupá do polohy vysoké
5./ Dánština: hús – Hus, HUS, hus – v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: domo – Domo, DOMO, domo znamená dům či dom; konstruažo – Konstruajo, KONSTRUAJO, konstruajo kde nad písmenem “j” je taková stříška a znamená to pojem budova
7./ Finština: talo – Talo, TALO, talo – při výslovnosti je přízvuk na samohlásce “a”
8./ Francouzština: mezo - Maison, MAISON, maison - substantivum feminina se členem určitým: lamezo - La maison, LA MAISON, la maison; - substantivum feminina se členem neurčitým: lamezo - Une maison, UNE MAISON, une maison znamená dům či dom – výslovnost členu a substantiva splývá, samohláska “a” v členu la je oslabeno, koncové “n” téměř zaniká; edyfis – Édifice, ÉDIFICE, édifice znamená budova
9./ Hindština: ghár  nebo ghar – ghár nebo ghar
10./ Holandština: höjs nebo hejs – Huis, HUIS, huis anebo společně i se členem: hethöjs nebo hethejs – Het huis, HET HUIS, het huis - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
11./ Indonézština: rumah – Rumah, RUMAH, rumah
12./ Italština: káza – Casa, CASA, casa - substantivum feminina se členem určitým: lakáza – La casa, LA CASA, la casa - substantivum feminina se členem neurčitým: unakáza – Una casa, UNA CASA, una casa; edifício – Edificio, EDIFICIO, edificio - substantivum maskulina se členem určitým: ledifício – L’edificio, L‘EDIFICIO, l‘edificio - substantivum maskulina se členem neurčitým: unedifício – Un edificio, UN EDIFICIO, un edificio znamená budova, stavba; stabile – Stàbile, stàbile - substantivum maskulina se členem určitým: lostabile – Lo stàbile, lo stàbile - substantivum maskulina se členem neurčitým: unostabile – Uno stàbile, uno stàbile znamená budova, činžovní dům, nájemní dům či nájomný dom, nemovitost či nehnuteľnosť; fabbrykáto – Fàbbricato, fàbbricato - substantivum maskulina se členem určitým: ilfabbrykáto – Il fàbbricato, il fàbbricato - substantivum maskulina se členem neurčitým: unfabbrykáto – Un fàbbricato, un fàbbricato znamená budova, budova fabriky, tovární budova či budova továrne; kostrucjóne – Costruzione, CONSTRUZIONE, construzione - substantivum feminina se členem určitým: lakostrucjóne – La costruzione, LA CONSTRUZIONE, la construzione - substantivum feminina se členem neurčitým: unakostrucjóne – Una costruzione, UNA CONSTRUZIONE, una construzione znamená budova, stavební konstrukce či stavebná konštrukcia
13./ Korejština: čip – čip - souhlásku “č” vyslovujeme velice měkce
14./ Latina: domus – Domus, DOMUS, domus anebo édés – Ædes, ÆDES, ædes znamená dům či dom -  u nominativu singuláru aedes je genitiv singuláru “aedis”; obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat, ale substantivum “domus” se používá přece jen mnohem častěji; édifícium – Ædificiun, Ædificium, ædificium znamená budova  
 15./ Maďarština: ház – Ház, HÁZ, ház anebo společně i se členem neurčitým: eďház – Egy ház, EGY HÁZ, egy ház znamená dům či dom; épilet – Épület, ÉPÜLET, épület anebo společně i se členem neurčitým: eďépilet – Egy épület, EGY ÉPÜLET, egy épület znamená budova
16./ Němčina: Hauz – Haus, HAUS – substantivum neutra se členem určitým: DasHauz - Das Haus, DAS HAUS, das Haus a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnHauz - Ein Haus, EIN HAUS, ein Haus znamená dům či dom; Gebojde – Gebäude, GEBÄUDE – substantivum feminina se členem určitým: DýGebojde – Die Gebäude, DIE GEBÄUDE, die Gebäude a substantivum neutra se členem neurčitým: AjneGebojde – Eine Gebäude, EINE GEBÄUDE, eine Gebäude znamená budova; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; Věta: Ich zuche ajne Gebojde. – Ich suche eine Gebäude. ICH SUCHE EINE GEBÄUDE. – Znamená: “Hledám nějakou budovu.” či “Hľadám nejakú budovu.”
17./ Norština: hus - Hus, HUS, hus
18./ Polština: dom – Dom, DOM, dom znamená dům či dom; anebo další možností je: budynek – Budynek, BUDYNEK, budynek znamená budova; gmach – Gmach, GMACH, gmach znamená veliká budova či veľká budova; gmach paňstvovy – Gmach państwowy, GMACH PAŃSTWOWY, gmach państwowy znamená státní budova či štátna budova; gmach publičny – Gmach publiczny, GMACH PUBLICZNY, gmach publiczny znamená veřejná budova či verejná budova; budynek vježovjec – Budynek wieżowiec, BUDYNEK WIEŻOWIEC, budynek wieżowiec znamená výšková budova, věžák či vežiak; budynek mješkalny – Budynek mieszkalny, BUDYNEK MIESZKALNY, budynek mieszkalny znamená obytní budova či obytná budova; budynek přemysuovy anebo budynek pšemysuovy – Budynek przemysłowy, BUDYNEK PRZEMYSŁOWY, budynek przemysłowy znamená průmyslová budova či priemyselná budova; budynek školny – Budynek szkolny, BUDYNEK SZKOLNY, budynek szkolny znamená školní budova či školská budova
19./ Portugalština: káza – Casa, CASA, casa znamená dům či dom;  edyfísju – Edifício, EDIFÍCIO, edifício znamená budova
20./ Rumunština: káse – Casă, CASĂ, casă
21./ Ruština: dóm – dom – Дом, ДОМ, дом znamená dům či dom; zdáně anebo zdánie – zdanie – Здание, ЗДАНИЕ, здание znamená budova; například: vysótnoje zdáně anebo vysótnoje zdánie – vysotnoe zdanie – Высотное здание, ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ, высотное здание znamená výšková budova; ale pojem “hospodářské budovy”  se řekne: dvoróvyje pastrójky – dvorovye postrojki – Двоповые постройки, ДВОПОВЫЕ ПОСТРОЙКИ, двоповые постройки znamená hospodářské budovy či hospodárske budovy; chazjájstvennyje pastrójky – chozjájstvennye postrójki – Хозяйственные постройки, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ, хозяйственные постройки znamená hospodářské budovy či hospodárske budovy
 22./ Řečtina: spity – spíti – Σπιτι, ΣΠΙΤΙ, σπιτι anebo společně i se členem se to píše: tospity – to spíti – Το σπιτι, ΤΟ ΣΠΙΤΙ, το σπιτι znamená dům, byt; anebo druhou možností je: ikia – oikía – Οικια, ΟΙΚΙΑ, οικια anebo společně i se členem se to píše iikia – i oikía – Η οικια, Η ΟΙΚΙΑ, η οικια nebo ikos – oíkos – Οικος, ΟΙΚΟΣ, οικος znamená dům či dom; ktyrio – ktírio – Κτιριο, ΚΤΙΡΙΟ, κτιριο anebo společně i se členem se to píše: toktyrio – to ktírio – Το κτιριο, ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ, το κτιριο a znamená to budova 
23./ Srbochorvatština: kuča nebo kuťa – Kuća, KUĆA, kuća – Кућа, КУЋА, кућа znamená dům či dom –  pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”; zgrada – Zgrada, ZGRADA, zgrada – Зграда, ЗГРАДА, зграда znamená budova; Věta: Ja tražim nekakvu zgradu. – Ja tražim nekakvu zgradu. JA TRAŽIM NEKAKVU ZGRADU. – Ја тражим некакву зграду. ЈА ТРАЖИМ НЕКАКВУ ЗГРАДУ. znamená: “Hledám nějakou budovu.” či “Hľadám nejakú budovu.”
24./ Staroslověnština: dom – domъ znamená dům či dom; chramina – chramina znamená dům, budova; chram - chramъ znamená dům či dom
25./ Španělština: kása – Casa, CASA, casa - substantivum feminina se členem určitým: lakása – La casa, LA CASA, la casa - substantivum feminina se členem neurčitým: unakása – Una casa, UNA CASA, una casa znamená dům či dom; edyfício – Edificio, EDIFICIO, edificio - substantivum maskulina se členem určitým: eledyfício – El edificio, EL EDIFICIO, el edificio - substantivum maskulina se členem neurčitým: unedyfício – Un edificio, UN EDIFICIO, un edificio znamená budova
26./  Švédština: huset – Huset, HUSET, huset
27./ Turečtina: ev – Ev, EV, ev
28./ Ukrajinština: dym – dim - Дім, ДІМ, дім


7.1.7./ česky i slovensky: noc (podstatné jméno):
1./Angličtina: nait – Night, NIGHT, night
2./ Arabština: lóla nebo léla - lajla je výraz spisovní; léla - léla je hovorový výraz egyptsko-syrský; líla - líla je hovorový výraz marocko-tuniský
3./ Bulharština: nošt – nošt – Нощ, НОЩ, нощ – přízvuk je na samohlásce ”o”
4./ Čínština: jie – jje při výslovnosti tón klesá z vysoké polohy do poloha nízké
5./ Dánština: nat – Nat, NAT, nat – v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: nokto – Nokto, NOKTO, nokto (znamená noc); nokte – Nokte, NOKTE, nokte (znamená v noci) – toto je třeba rozlišovat!
7./ Finština: ye - Yö, YÖ, yö – samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: nui - Nuit, NUIT, nuit - substantivum feminina se členem určitým: lanui - La nuit, LA NUIT, la nuit - substantivum feminina se členem neurčitým: unenui - Une nuit, UNE NUIT, une nuit – při výslovnosti splývá člen se substantivem, v případě členu určitého samohláska “a” téměř zaniká
9./ Hindština: rát – rát
10./ Holandština: nacht – Nacht, NACHT, nacht anebo společně i se členem:  denacht – De nacht, DE NACHT, de nacht
11./ Indonézština: malam – Malam, MALAM, malam
12./ Italština: notte – Notte, NOTTE, notte - substantivum feminina se členem určitým: lanotte – La notte, LA NOTTE, la notte - substantivum feminina se členem neurčitým: unanotte – Una notte, UNA NOTTE, una notte  - obě souhlásky “t” se říkají odděleně a každá zvlášť
13./ Korejština: pam - pam
14./ Latina: noks – Nox, NOX, nox - substantivum feminina, genitiv singuláru se ale píše noctis a vyslovuje se noktis
15./ Maďarština: éjsáka – Éjszaka, ÉJSZAKA, éjszaka anebo společně i se členem neurčitým: eďéjsáka – Egy éjszaka, EGY ÉJSZAKA, egy éjszaka
16./ Němčina: Nacht – Nacht, NACHT – substantivum feminina se členem určitým: DýNacht - Die Nacht, DIE NACHT, die Nacht a substantivum feminina se členem neurčitým: EineNacht - Eine Nacht, EINE NACHT, eine Nacht; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: nat – Natt, NATT, natt – zdvojená souhláska “tt” se vyslovuje dlouze
18./ Polština: noc – Noc, NOC, noc
19./ Portugalština: nójte anebo nojte – Noite, NOITE, noite 
20./ Rumunština: noápte - Noapte, NOAPTE, noapte – při výslovnosti mezi “a” a “á”, samohláska “o” totiž téměř zaniká
21./ Ruština: noč – nočь - Ночь, НОЧЬ, ночь 
22./ Řečtina:  nychta - nýchta – Νυχτα, ΝΥΧΤΑ, νυχτα anebo společně i se členem se to píše inychta - i nýchta – Η νυχτα, Η ΝΥΧΤΑ, η νυχτα
23./ Srbochorvatština: noć nebo noť – Noć, NOĆ, noć – Ноћ, НОЋ, ноћ –  pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”
24./ Staroslověnština: nošt - noštь
25./ Španělština: noče - Noche, NOCHE, noche - substantivum feminina se členem určitým: lanoče - La noche, LA NOCHE, la noche - substantivum feminina se členem neurčitým: unanoče - Una noche, UNA NOCHE, una noche
26./  Švédština: natten – Natten, NATTEN, natten
27./ Turečtina: gedže – Gece, GECE, gece – přízvuk je na poslední samohlásce “e”
28./ Ukrajinština: nyč – nič - Ніч, НІЧ, ніч


8.1.8./ česky: dveře, slovensky: dvere (podstatné jméno):
1./Angličtina: dó nebo dór – Door, DOOR, door – ve výslovnosti v britské variantě koncové “r” prakticky zaniká, v americké se vysloví “r” hrdelně
2./ Arabština: báb - báb
3./ Bulharština: vrata – vrata – Врата, ВРАТА, врата – při výslovnosti substantiva ”vrata” přízvuk je na druhé slabice ”ta”, respektive na její samohlásce ”a”
4./ Čínština: men - men – vyslovuje se s protáhlým tónem v hluboké poloze; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené 
5./ Dánština: dör nebo der – Dør, DØR, dør – při výslovnosti se samohláska “ø” vyslovuje obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: pordo – Pordo, PORDO, pordo
7./ Finština: ovi – Ovi, OVI, ovi – při výslovnosti je přízvuk na samohlásce “o”
8./ Francouzština: port – Porte, PORTE, porte - substantivum feminina se členem určitým: laport – La porte, LA PORTE, la porte - substantivum feminina se členem neurčitým: uneport – Une porte, UNE PORTE, une porte – při výslovnosti splývá člen určitý se substantivem, v důsledku čehož samohláska “a” prakticky téměř úplně zaniká
9./ Hindština: darvázá – darvázá anebo též i dvár - dvár
10./ Holandština: dör nebo der – Deur, DEUR, deur anebo společně i se členem: dedör nebo deder – De deur, DE DEUR, de deur – samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
11./ Indonézština: pintu – Pintu, PINTU, pintu
12./ Italština: porta – Porta, PORTA, porta - substantivum feminina se členem určitým: laporta – La porta, LA PORTA, la porta - substantivum feminina se členem neurčitým: unaporta – Una porta, UNA PORTA, una porta - přízvuk je na “o”; anebo další možnost: úscio – Uscio, USCIO, uscio
13./ Korejština: mun – mun - samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě
14./ Latina: jánua – Ianua, IANUA, ianua
15./ Maďarština: ajtó – Ajtó, AJTÓ, ajtó anebo společně i se členem neurčitým: eďajtó – Egy ajtó, EGY AJTÓ, egy ajtó
16./ Němčina:  Tür nebo Týr – Tür, TÜR - substantivum feminina se členem určitým: DýTür nebo DýTýr - Die Tür, DIE TÜR, die Tür a substantivum feminina se členem neurčitým: AjneTür nebo AjneTýr - Eine Tür, EINE TÜR, eine Tür; - pokud samohlásku “ü” neznáte, tak můžete ji vyslovovat i jako obyčejné české anebo slovenské hluboké “y”; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština:  dör nebo der – Dör, DÖR, dör – samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e
18./ Polština: dřvi anebo džvi – Drzwi, DRZWI, drzwi – obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat
19./ Portugalština: pórta – Porta, PORTA, porta 
20./ Rumunština: úše - Uşă, UŞĂ, uşă
21./ Ruština: dver – dverь – Дверь, ДВЕРЬ, дверь
22./ Řečtina:  porta - pórta – Πορτα, ΠΟΡΤΑ, πορτα anebo společně i se členem se to píše iporta - i pórta – Η πορτα, Η ΠΟΡΤΑ, η πορτα nebo  thyra – thíra – Θιρα, ΘΙΡΑ, θιρα anebo společně i se členem se to píše ithyra – i thíra – Η θιρα, Η ΘΙΡΑ, η θιρα
23./ Srbochorvatština: vrata – Vrata, VRATA, vrata – Врата, ВРАТА, врата
24./ Staroslověnština: vrata – vrata anebo též i vonata – vąata - exaktně vzato ve výslovnosti je ta první samohláska “o” nosovka a tedy dotyčné “n” jsem tam jen pro Vás jako berličku napsal jakoby navíc. V dnešních moderních slovanských jazycích tyto nosovky již neexistují, protože vývojem jazyka v minulosti již zanikly. Výjimkou jsou dnes pouze již jen dnešní Polština, Lužická Srbština a Kašubština, kde do dnešních dnů přežili původně staroslovanské nosovky ą a ę 
25./ Španělština: puerta – Puerta, PUERTA, puerta - substantivum feminina se členem určitým: lapuerta – La puerta, LA PUERTA, la puerta - substantivum feminina se členem neurčitým: unapuerta – Una puerta, UNA PUERTA, una puerta
26./  Švédština: dörren nebo derren – Dörren, DÖRREN, dörren -  samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e
27./ Turečtina: kapy – Kapi, KAPI, kapi
28./ Ukrajinština: dvéri – dveri - Двері, ДВЕРІ, двері


Úvod k druhé lekci
Druhá lekce: Voda a pití – Voda a pitie
9.2.1./ voda
10.2.2./ Kde je voda?
11.2.3./ Chci pít.
12.2.4./ Dejte mi…
13.2.5./ sklenice
Druhá lekce vychází ze situace, že se člověk nachází v cizojazyčném prostředí v cizí zemi, je na ulici jako chudý tulák a bezdomovec. V první lekci přišel tento člověk do nějakého charitativního útulku a poprosil je o možnost přespat. Dejme tomu, že mu vyhověli. V teplé místnosti ulehl do měkké postele, zakryl se teplými dekami a hlavu ponořil do měkkého polštáře. A vzhledem ke své obrovské spánkové deprivaci okamžitě tvrdě usnul. A tvrdě spal celou noc. Probudil se až na druhý den ráno čerstvý a odpočatý. A protože viděl, že všichni ostatní bezdomovci odcházejí pryč dovtípil se, že se od něj zřejmě očekává, že by měl asi odejít přes den taky. Když se nacházel ve spánkové deprivaci žádné jiné biologické potřeby necítil, všechny byli totiž potlačeny nejdůležitější biologickou potřebou jeho organismu – potřebou spánku. Díky tomu však, že ho nechali přespat, tato jeho biologická potřeba byla na zhruba šestnáct hodin saturována. Ozvala se tedy jeho druhá nejsilnější biologická potřeba – potřeba doplnit tělesné tekutiny. Jako bezdomovec měl přes den a možná i po vícero dnů pouze velice málo příležitostí se někde něčeho napít. Možná dokonce neměl vůbec žádnou příležitost cokoliv pít. Hned po spánkové deprivaci druhou nejkritičtější deprivací je dehydratace organismu. Uvědomil si, že má žízeň jen co opustil dotyčný útulek. Ušel sotva několik desítek metrů. Pak se zastavil a napadlo ho, že by se mohl pokusit se ještě jednou vrátit a poprosit je nějak, zda-li by se nemohl napít vody někde z vodovodu například v koupelnách, sprchách a prostě kdekoliv kde mají umyvadlo s vodovodem, třeba i na WC. 
Možná tomu nebudete věřit – ale slovní zásoba zde uvedená tomuto chudému tulákovi či bezdomovci postačí, aby lidé se kterými tam bude komunikovat mu jakž-takž porozuměli oč je vlastně zde konkrétně prosí. A dovolili mu, ať se u nich napije vody z vodovodu. Ba možná mu i zapůjčí nějakou sklenku, aby tu vodu pil kulturněji a nemusel ji tedy chlastat jako “kráva” přímo z vodovodního kohoutku.

Váš učitel
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola


9.2.1./ česky i slovensky: voda (podstatné jméno):
1./Angličtina: wóte nebo wótr – Water, WATER, water znamená voda - v britské variantě koncové “r” prakticky zaniká, v americké se vysloví “r” hrdelně; driηkiη wóte nebo driηkiη wótr – Drinking water, DRINKING WATER, drinking water znamená pitná voda; anebo též i: wóte drinkabl nebo wótr drinkabl – Water drinkable, WATER DRINKABLE, water drinkable znamená pitná voda – pťízvuk je na samohlásce “i” Věta: Ajlukingfó e driηkiη wóte. anebo Ajlukingfó e driηkiη wótr. - I looking for a drinking water. I LOOKING FOR A DRINKING WATER. – Znamená: “Hledám pitnou vodu.” či “Hľadám pitnú vodu.”; anebo druhou možností je i věta: Ajlukingfó e wóte drinkabl. anebo Ajlukingfó e wótr drinkabl. - I looking for a water drinkable. I LOOKING FOR A WATER DRINKABLE.
2./ Arabština: má‘ - má‘ je výraz spisovní, kde dotyčná značka ’ mezi souhláskou s samohláskou označuje zvláštní hlásku, která nemá ani v češtině a ani ve slovenštině obdobu, nicméně Vám jako českým nebo slovenským začátečníkům stačí ji vyslovit jako ráz, tj. krátkou přestávkou v plynulé výslovnosti; majja - majja je hovorový výraz egyptský; majj - majj je hovorový výraz syrský, máj - máj nebo majj – majj je hovorový výraz irácký; má – má je hovorový výraz marocký, majja – majja je hovorový výraz tuniský
3./ Bulharština: voda – voda – Вода, ВОДА, вода znamená voda – přízvuk je na samohlásce ”a”; voda za píene – voda za piene – Вода за пиене, ВОДА ЗА ПИЕНЕ, вода за пиене znamená pitná voda
4./ Čínština: šuej – šuej - při výslovnosti protáhly tón v hluboké poloze; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené 
5./ Dánština: van – Vand, VAND, vand - v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: akvo – Akvo, AKVO, akvo
7./ Finština: vesy – Vesi, VESI, vesi - při výslovnosti je přízvuk na samohlásce  “e”
8./ Francouzština: o – Eau, EAU, eau - substantivum feminina se členem určitým: ló – L‘eau, L‘EAU, l‘eau - substantivum feminina se členem neurčitým: uneó – Une eau, UNE EAU, une eau – dotyčné substantivum se vysloví jako hluboké “o” znamená voda; opotábl – Eau potable, EAU POTABLE, eau potable anebo společně se členem určitým: lópotábl – L’eau potable, L‘EAU POTABLE, l‘eau potable anebo společně se členem neurčitým: uneópotábl – Une eau potable, UNE EAU POTABLE, une eau potable – dotyčné substantivum se vysloví jako hluboké “o” znamená pitná voda
9./ Hindština: páný - pání
10./ Holandština: vater – Water, WATER, water anebo společně i se členem: hetvater – Het water, HET WATER, het water – při výslovnosti obě samohlásky “e” téměř zanikají
11./ Indonézština: air – Air, AIR, air
12./ Italština: ákua – Acqua, ACQUA, acqua - substantivum feminina se členem určitým: lákua – L’acqua, L‘ACQUA, l‘acqua - substantivum feminina se členem neurčitým: unakva – Una acqua,  UNA ACQUA,  una acqua znamená voda; ákua potábile – Acqua potabile, ACQUA POTABILE, acqua potabile - substantivum feminina se členem určitým: lákua potábile – L’acqua potabile, L‘ACQUA POTABILE, l‘acqua potabile - substantivum feminina se členem neurčitým: unakua potábile – Una acqua potabile,  UNA ACQUA POTABILE, una acqua potabile znamená pitná voda
13./ Korejština: mul – mul - samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě
14./ Latina: akva – Aqua, AQUA, aqua znamená voda; akva salúbri potú – Aqua salubri potu, AQUA SALUBRI POTU, aqua salubri potu znamená pitná voda; akva ad pótum útilis – Aqua ad potum utilis, AQUA AD POTUM UTILIS, aqua ad potum utilis znamená pitná voda; akva fontána – Aqua fontana, AQUA FONTANA, aqua fontana znamená pramenitá voda; akva víva – Aqua viva, AQUA VIVA, aqua viva znamená říční voda či riečna voda; prófluéns – Profluens, PROFLUENS, profluens znamená říční voda či riečna voda; akva minerális – Aqua mineralis, AQUA MINERALIS, aqua mineralis znamená minerální voda či minerálna voda; akva destilláta – Aqua destillata, AQUA DESTILLATA, aqua destillata znamená destilovaná voda; akva pluvia – Aqua pluvia, AQUA PLUVIA, aqua pluvia znamená dešťová voda či dažďová voda
15./ Maďarština: víz – Víz, VÍZ, víz anebo společně i se členem neurčitým: eďvíz – Egy víz, EGY VÍZ, egy víz
16./ Němčina: Vasr – Wasser, WASSER - substantivum neutra se členem určitým: DasVasr - Das Wasser, DAS WASSER, das Wasser a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnVasr - Ein Wasser, EIN WASSER, ein Wasser znamená voda; Trinkvasr – Trinkwasser, TRINKWASSER - substantivum neutra se členem určitým: DasTrinkvasr - Das Trinkwasser, DAS TRINKWASSER, das Trinkwasser a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnTrinkvasr - Ein Trinkwasser, EIN TRINKWASSER, ein Trinkwasser znamená pitná voda – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; Věta: Ich zuche ajn Trinkvasr. – Ich suche eine Trinkwasser. ICH SUCHE EINE TRINKWASSER.– Znamená: “Hledám nějakou pitnou vodu.” či “Hľadám nejakú pitnú vodu.”
17./ Norština: van – Vann, VANN, vann – zdvojená souhláska “nn” se vyslovují dlouze jako jedno “n”
18./ Polština: voda – Woda, WODA, woda znamená voda; voda pitna – Woda pitna, WODA PITNA, woda pitna znamená pitná voda; anebo další možností je i: voda do píčja – Woda do picia, WODA DO PICIA, woda do picia znamená pitná voda
19./ Portugalština: água nebo ágva – Água, ÁGUA, água znamená voda; água potável nebo ágva potável – Água potável, ÁGUA POTÁVEL, água potável znamená pitná voda
 20./ Rumunština: ápe - Apă, APĂ, apă
21./ Ruština: vadá – voda - Вода, ВОДА, вода znamená voda; piťjeváјa vadá – pitьevaja voda – Питьевая вода, ПИТЬЕВАЯ ВОДА, питьевая вода znamená pitná voda
22./ Řečtina: nero - neró – Νερο, ΝΕΡΟ, νερο  anebo společně i se členem se to píše tonero - to neró – Το νερο, ΤΟ ΝΕΡΟ, το νερο
23./ Srbochorvatština: voda – Voda, VODA, voda - Вода, ВОДА, вода znamená voda; pijaća voda anebo pijaťa voda – Pijaća voda, PIJAĆA VODA, pijaća voda znamená pitná voda; anebo další variantou je i: pitka voda – Pitka voda, PITKA VODA, pitka voda znamená pitná voda; –  pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”
24./ Staroslověnština: voda - voda
25./ Španělština: água – Agua, AGUA, agua - substantivum maskulina se členem určitým: elágua – El agua, EL AGUA, el agua - substantivum maskulina se členem neurčitým: unelágua – Un agua, UN AGUA, un agua znamená voda; – při výslovnosti substantiva “agua” dotyčné “u” téměř zaniká; água potable – Agua potable, AGUA POTABLE, agua potable - substantivum maskulina se členem určitým: elágua – El agua potable, EL AGUA POTABLE, el agua potable - substantivum maskulina se členem neurčitým: unelágua – Un agua potable, UN AGUA POTABLE, un agua potable znamená pitná voda; – při výslovnosti substantiva “agua” dotyčné “u” téměř zaniká
26./  Švédština: vatten – Vatten, VATTEN, vatten anebo vattnet – Vattnet, VATTNET, vattnet znamená voda; driksvatten – Dricksvatten, DRICKSVATTEN, dricksvatten znamená pitná voda
27./ Turečtina: su – Su, SU, su
28./ Ukrajinština: vodá – voda - Вода, ВОДА, вода


10.2.2./ česky i slovensky: Kde je voda? (krátká otázka”):
1./Angličtina: Weer iz dhe wóte? nebo Weer iz dhe wótr?   - Where is the water? WHERE IS THE WATER? Znamená: Kde je voda?; Weer iz dhe driηkiη wóte? nebo Weer iz dhe driηkiη wótr?   - Where is the drinking water? WHERE IS THE DRINKING WATER? Znamená: Kde je pitná voda?;
- v substantivu “water” v britské variantě koncové “r” prakticky zaniká, v americké se vysloví “r” hrdelně
2./ Arabština: Ajna má‘? - Ajna má‘? – výraz má‘ je výraz spisovní, kde dotyčná značka ’ mezi souhláskou a samohláskou označuje zvláštní hlásku, která nemá ani v češtině a ani ve slovenštině obdobu, nicméně Vám jako českým nebo slovenským začátečníkům stačí ji vyslovit jako ráz, tj. krátkou přestávkou v plynulé výslovnosti
3./ Bulharština: Kde e voda? – Kъdе e voda? - Къде е вода? КЪДЕ E ВОДА?  anebo Kde e tuk voda? - Kъdе e tuk voda? – Къде е тук вода? КЪДЕ Е ТУК ВОДА? – u slova “Kde” je přízvuk na samohlásce “e”; u substantiva “voda” je přízvuk na samohlásce “a”
4./ Čínština: Šuej dzaj na-lí? -  Šuej caj na-li? – při výslovnosti “šuej” je protáhly tón v hluboké poloze; při výslovnosti “na” tón ze střední polohy stoupá do polohy vysoké; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené 
5./ Dánština: Vór är van? nebo Vór er van? - Hvor er vand? HVOR ER VAND? – při hovoru “är” vyslovujeme samohlásku “ä” fakticky stejně jako slovenské hluboké “ä”, a když to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: Kie estas akvo? - Kie estas akvo? KIE ESTAS AKVO? 
7./ Finština: Missä on vesy? nebo Misse on vesy? - Missä on vesi? MISSÄ ON VESI? – při hovoru samohlásku “ä” vyslovíme fakticky stejně jako slovenské hluboké “ä”, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; při výslovnosti substantiva “vesy” je přízvuk na samohlásce  “e”
8./ Francouzština: Úestló? – Où est l‘eau? – poslední samohláska “o” je hluboké “o”
9./ Hindština: Páný kis ór he? – Pání kis ór he? 
10./ Holandština: Vár is het vater?  - Waar is het water? WAAR IS HET WATER? – při výslovnosti “het water” obě samohlásky “e” téměř zanikají
11./ Indonézština: Dymanakah air? - Dimanakah air? DIMANAKAH AIR?
12./ Italština: Dové ilákva? – Dov’è il acqua? doslova: Kde je ta voda?; anebo: Dové unákva? – Dov’è un acqua? což zase znamená: Kde je nějaká voda?
13./ Korejština: Mul ody issumnykka? – Mul odi issymnikka? MUL ODI ISSYMNIKKA? – při vyslovení “issumnykka” - samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě; zdvojené souhlásky “kk” se vyslovují ostře a důrazně; při vyslovení “mul” - samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě
14./ Latina: Ubi akva est? - Ubi aqua est? UBI AQUA EST?
15./ Maďarština: Hol van a víz? - Hol van a víz? HOL VAN A VÍZ? 
16./ Němčina: Wo ist das Vasr? - Wo ist das Wasser? WO IST DAS WASSER? Znamená: Kde je voda?; Wo ist das Trinkvasr? - Wo ist das Trinkwasser? WO IST DAS TRINKWASSER? Znamená: Kde je pitná voda?; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: Vur er van? nebo Vúr er van? - Hvor er vann? HVOR ER VANN?  – při vyslovení “vann” zdvojená souhláska “nn” se vyslovují dlouze jako jedno “n”
18./ Polština: Gdže tu jest voda? nebo Gdžie tu jest voda? - Gdzie tu jest woda? GDZIE TU JEST WODA? – obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat
19./ Portugalština: Ondi é u água? nebo Ondi é u ágva? - Onde é o água? ONDE É O ÁGUA? anebo druhá možnost je Onde ištá e água? nebo Onde ištá e ágva? - Onde está a água? ONDE ESTÁ A ÁGUA?
20./ Rumunština: Únde jéste ápe? - Unde este apă? UNDE ESTE APĂ? 
21./ Ruština: Gdě nachóditsa vadá? nebo Gďe nachóditsa vadá? - Gde nachoditsja voda? - Где находится вода? ГДЕ НАХОДИТСЯ ВОДА? – obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat
22./ Řečtina: Pu ine to nero? - Poy eínai to neró? – Που ειναι το νερο? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ?
23./ Srbochorvatština: srbská ekavská varianta Gde je voda? – Gde je voda? GDE JE VODA? – Где је вода? ГДЕ ЈЕ ВОДА?; nebo ijekavské varianty chorvatská, bosensko-hercegovská a černohorská:  Gdje je voda? – Gdje je voda? GDJE JE VODA? – Гдје је вода? ГДЈЕ ЈЕ ВОДА? 
24./ Staroslověnština: Kdé e voda? - Kъdе e voda?
25./ Španělština: ¿Dóndeestá elágua ? - ¿Dónde está el agua? ¿DÓNDE ESTÁ EL AGUA? doslova: Kde je ta voda?; anebo: ¿Dónde estáun água ? - ¿Dónde está un agua? ¿DÓNDE ESTÁ UN AGUA? – při výslovnosti podstatného jména “agua” dotyčné “u” téměř zaniká
26./  Švédština:  Var finus vatten? – Var finus vatten? VAR FINUS VATTEN? anebo Var finus vattnet? – Var finus vattnet? VAR FINUS VATTNET? anebo Var är vatten? nebo Var er vatten? - Var är vatten? VAR ÄR VATTEN? anebo Var är vattnet? nebo Var er vattnet? - Var är vattnet? VAR ÄR VATTNET? - dotyčnou samohlásku ä” vyslovíme v podstatě úplně stejně jako slovenské hluboké “ä”, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina: Su nerede? – Su nerede? SU NEREDE? 
28./ Ukrajinština: De ce vodá nachódyťsja? - De ce voda nachoditьsja? – Де це вода находиться? ДЕ ЦЕ ВОДА НАХОДИТЬЦЯ?


11.2.3./ česky: Chci pít., slovensky: Chcem piť. (krátká tzv. “holá věta”):
1./Angličtina: Aid lajk samthiη tu drink. - I‘d like something to drink. I‘D LIKE SOMETHING TO DRINK. Doslovný překlad cca: “Já bych rád něco pil.” či “Ja by som rád niečo pil.” – driηk – Drink, DRINK, drink znamená pít  či piť - při výslovnosti je souhláska “η” nosová. My Čechoslováci totéž nosové “η” vyslovíme například ve slově “banka”, tj. zde to koncové “n” prakticky ani téměř vůbec nevyslovíme; ‘dzést – Thirst, THIRST, thirst znamená žízeň či smäd; ‘dzésty – Thirsty, THIRSTY, thirsty znamená žíznivý či smädný; Věta: Áem ‘dzésty. – I am thirsty. I AM THIRSTY. Znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.” anebo doslova: “Já jsem žíznivý.” či “Ja som smädný.”; anebo další možnost: Věta: Ajfíl ‘dzésty. – I feel thirsty. I FEEL THIRSTY. Znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.” anebo  doslova: “Já cítím žízeň.” či “Ja cítim smäd.”
2./ Arabština: Urídu ašribu. – Urídu ašribu. Doslovný překlad cca: “Chci pít.” či “Chcem piť.”; šariba - šariba je výraz spisovní, širib - širib je hovorový výraz egyptsko - syrský; šreb - šreb je hovorový výraz marocko-tuniský; - všechny tyto výrazy znamenají náš pojem slovesa pít či piť; AaTaš – AaTaš je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko - syrský; AaTeš – AaTeš je hovorový výraz marocko-tuniský; - všechny tyto výrazy znamenají náš pojem substantiva žízeň či smäd; AaTiša – AaTiša je výraz spisovní; AiTiš – AiTiš je hovorový výraz egyptsko - syrský; AaTeš - AaTeš je hovorový výraz marocko-tuniský; - všechny tyto výrazy znamenají náš pojem slovesa žíznit či byť smädný; AaTšán – AaTšán je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko - syrský; AoTšán - AoTšán je hovorový výraz marocko-tuniský; - všechny tyto výrazy znamenají náš pojem adjektiva žíznivý či smädný; Věta: Ana AaTšán. nebo Aná AaTšán. - Ana AaTšán. Znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.” anebo doslova “Jsem žíznivý.” či “Som smädný.” v egyptsko-syrské arabské oblasti; anebo Věta: Ana AoTšán. nebo Aná AoTšán. - Ana gúAán. Znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.” anebo doslova “Jsem žíznivý.” či “Som smädný.” v marocko-tuniské arabské oblasti; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá; - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!
3./ Bulharština: Iskam da píja. nebo Iskam da pija. - Iskam da pija. – Искам да пия. ИСКАМ ДА ПИЯ. Doslovný překlad: “Chci pít.” či “Chcem piť.”; – u slova “Iskam” je přízvuk na samohlásce “i”; u slovesa “pija” je rovněž přízvuk na samohlásce “i”; píja. nebo pija. - pija. – Пия, ПИЯ, пия znamená pít či piť; žážda – žažda – Жажда, ЖАЖДА, жажда znamená žízeň či smäd; žáden – žaden – Жаден, ЖАДЕН, жаден znamená žíznivý či smädný; Věta: Mnógo sm žáden. – Mnogo sъm žaden. – Много съм жаден. МНОГО СЪМ ЖАДЕН. Znamená: “Mám velkou žízeň.” či “Mám veľký smäd.” anebo “Jsem velmi žíznivý.” či “Som veľmi smädný.”
4./ Čínština: Wo jao che-šuej. - Wo jao che-šuej. doslovný překlad cca: “Chci pít.” či “Chcem piť.”; – doslova:”chci pít vodu”; při výslovnosti “Wo” vyslovíme s protáhlým tónem ve vysoké poloze, při výslovnosti “che” je průběh melodie rovný ve vysoké poloze; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené; Věta: Wó kchě le. nebo Wó kchie le. - Wó kchě le. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.”
5./ Dánština: Jaj vil drege. - Jeg vil drikke. JEG VIL DRIKKE. Doslovný překlad cca: “Já chci pít.” či “Ja chcem piť.”; – při výslovnosti “drege” úplně koncovou samohlásku “e” ve skutečnosti téměř ani nevyslovíme!; - drege – Drike, DRIKE, drike znamená pít či piť – u slovesa “dreg” přízvuk je na nosné samohlásce “e”; Věta: Jaj é thósti. – Jeg er tørstig. JEG ER TØRSTIG. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.” anebo doslova: “Jsem žíznivý.” či “Som smädný.”
6./ Esperanto: Mi volas trinki. - Mi volas trinki. MI VOLAS TRINKI. Doslovný překlad cca: “Já chci pít.” či “Ja chcem piť.” – trinki – Trinki, TRINKI, trinki znamená pít či piť; sojfi – Soifi, SOIFI, soifi znamená žíznit či smädiť; sojfo – Soifo, SOIFO, soifo znamená žízeň či smäd; Věta: Mihavas sojfo. - Mi havas soifo. MI HAVAS SOIFO. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.”
7./ Finština: Haluajsin juoda. - Haluaisin juoda. HALUAISIN JUODA. Doslovný překlad cca: “Já chci pít.” či “Ja chcem piť.”; – juoda. – Juoda, JUODA, juoda znamená pít či piť; – samohlásku “o” uprostřed “juoda” téměř ani nevyslovíme; u slovesa “juoda” přízvuk je na samohlásce “u”; Věta: Minulla on jano. - Minulla on jano. MINULLA ON JANO. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.”
8./ Francouzština: Žvö buár. nebo Žve buár. - Je veux boire. JE VEUX BOIRE. Doslovný překlad: “Já chci pít.” či “Ja chcem piť.” – buár – Boire, BOIRE, boire znamená pít či piť – samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e; suaf  - Soif, SOIF, soif znamená žízeň či smäd; ejaη suaf – Ayant  soif, AYANT SOIF, ayant soif znamená žíznivý či smädný; Věta: Žesuaf. – J’ai soif. J’AI SOIF. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.”
9./ Hindština: Me píná čachtá hu. – Me píná čachtá hu. doslovný překlad cca: “Chci pít.” či “Chcem piť.”; - při výslovnosti “e” a taky “u” se jedná o nosovky; Věta: Mudžhé pjás lagí  hai. - Mudžhé pjás lagí  hai. znamená: “Mám žízeň.” či “Som smädný.”
10./ Holandština: Ik vil drinkη:. - Ik wil drinken. IK WIL DRINKEN. doslovný překlad cca: “Chci pít.” či “Chcem piť.”; - ve slovesu “drinken” při výslovnosti samohláska “e” téměř zaniká + “n” na konci slova je nosové a dlouhé; Věta: Ik hep dorst. – Ik heb dorst. IK HEB DORST. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.”
11./ Indonézština: Saja mau minum. – Saja mau minum. SAJA MAU MINUM. doslovný překlad cca: “Chci pít.” či “Chcem piť.”
12./ Italština: Ijo vóljo bére. - Io voglio bere. IO VOGLIO BERE. Doslovný překlad: “Já chci pít.” či “Ja chcem piť.” – bére – Bere, BERE, bere znamená pít či piť; sete – Sete, SETE, sete - substantivum feminina se členem určitým: lasete – La sete, LA SETE, la sete - substantivum feminina se členem neurčitým: unasete – Una sete, UNA SETE, una sete znamená žízeň či smäd; assetáto – Assetato, ASSETATO, assetato znamená žíznivý či smädný; Věta: O séte. – Ho sete. HO SETE. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.”
13./ Korejština: Mašigošipsumnida. – Masigosipsymnida. doslovný překlad cca: “Chci pít.” či “Chcem piť.”; – samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů; samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě; Věta: Mogi marumnida. - Mogi marymnida. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.”
14./ Latina: Bibere voló. - Bibere volo. BIBERE VOLO. Doslovný překlad cca: “Pít chci.” či “Piť chcem.” - bibere – Bibere, BIBERE, bibere znamená pít či piť; sitys – Sitis, SITIS, sitis znamená žízeň či smäd; Věta: Egho sitys habeó. - Ego sitis habeo. EGO SITIS HABEO. znamená: “Já mám žízeň.” či “Ja mám smäd.”; Věta: Egho sityéns sum. – Ego sitiens sum. EGO SITIENS SUM. znamená: “Já jsem žíznivý.” či “Ja som smädný.”
15./ Maďarština: Inny akarok. - Inni akarok. INNI AKAROK. Inni akarok. – znamená: “Chci pít.” Či “Chcem piť.” – anebo doslovný překlad cca: “Pít chci.” či “Piť chcem.” - inny – Inni, INNI, inni znamená pít či piť; somj – Szomj, SZOMJ, szomj znamená žízeň či smäd; somjaš – Szomjas, SZOMJAS, szomjas znamená žíznivý či smädný
16./ Němčina: Ich vil trinkn:. - Ich will trinken. ICH WILL TRINKEN. Doslovný překlad: “Já chci pít.” či “Ja chcem piť.” – trinkn: - Trinken, TRINKEN, trinken znamená pít či piť - při výslovnosti samohláska “e” ve slovesu “trinken” téměř zaniká; Durst – Durst, DURST - substantivum maskulina se členem určitým: DerDurst – Der Durst, DER DURST, der Durst - a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnDurst – Ein Durst, EIN DURST, ein Durst znamená žízeň; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; durstig – Durstig, DURSTIG, durstig znamená žíznivý či smädný; Věta: Ich hábe Durst. – Ich habe Durst. ICH HABE DURST. Znamená: “Já mám žízeň.” či “Ja mám smäd.” anebo druhou možností je i: Věta: Ez durstet mich. – Es durstet mich. ES DURSTET MICH. znamená: “Žízním.” či “Smädí ma.” anebo hovorovější verze téže věty: Věta: Ez dürstet mich. anebo Ez dyrstet mich. – Es dürstet mich. ES DÜRSTET MICH. znamená: “Žízním.” či “Smädí ma.”; – při výslovnosti “dürstet” vyslovte  samohlásku “ü” obdobně jako vyslovujete “y” v češtině a slovenštině; anebo ještě další možností je: Věta: Ich bin durstig. – Ich bin durstig. ICH BIN DURSTIG. Znamená: “Já jsem žíznivý.” či “Ja som smädný.”
17./ Norština: Jei vil drikke. - Jeg vil drikke. JEG VIL DRIKKE. doslovný překlad cca: “Chci pít.” či “Chcem piť.”; Věta: Jæiæ:r töŕt. nebo alespoň Jeiér teŕt. – Jeg er tørst. JEG ER TØRST. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.”; - samohlásku “ö” vyslovte jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e; samohláska “æ” se zase vyslovuje jako široce otevřené “e” blížící se téměř “a”
18./ Polština: Chceη pić. nebo Chceη piť. – Chcę pić. CHCĘ PIĆ. Doslovný překlad: “Chci pít.” či “Chcem piť.” anebo druhou možností je též i: Chceη mi sien pić. nebo Chceη mi sien piť. – Chcę mi się pić. CHCĘ MI SIĘ PIĆ. Doslovný překlad: “Chce se mi pít.” či “Chce sa mi piť.” co zejména tato druhá varianta zhruba znamená: “Žízním.” Či “Smädí ma.” anebo “Jsem žíznivý.” či “Som smädný.”; pić nebo piť – Pić, PIĆ, pić znamená pít či piť; – exaktně vzato: samohláska “ę” v modálním slovesu “Chcę” je nosovka a tedy “n” jsem tam ve výslovnosti do závorky jen pro Vás jako berličku napsal navíc; pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”; pragněně nebo pragnienie – Pragnienie, PRAGNIENIE, pragnienie znamená žízeň či smäd; spragňony – Spragniony, SPRAGNIONY, spragniony znamená žíznivý či smädný; Věta: “Mam pragněně. nebo Mam pragnienie. – Mam pragnienie. MAM PRAGNIENIE. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.”
19./ Portugalština: Kéru bevér. nebo - Kéru beber. - Quero beber. QUERO BEBER. Doslovný překlad cca: “Chci pít.” či “Chcem piť.”; - bevér nebo – beber – Beber, BEBER, beber znamená pít či piť; séde – Sede, SEDE, sede znamená žízeň či smäd; Věta: Teňu sede. – Tenho sede. TENHO SEDE. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.”
20./ Rumunština: Aš dorí čevá de baút. – Aş dori ceva de băut. AŞ DORI CEVA DE BĂUT. doslovný překlad cca: “Chci pít.” či “Chcem piť.”;
21./ Ruština: Ja chačú piť. – Ja choču pitь. – Я хочу пить. Я ХОЧУ ПИТЬ. Doslovný překlad: “Já chci pít.” či “Ja chcem piť.” – piť – pitь – Пить, ПИТЬ, пить znamená pít či piť; žážda – žažda – Жажда, ЖАЖДА, жажда znamená žízeň či smäd; žážduščij – žažduščij – Жаждущий, ЖАЖДУЩИЙ, жаждущий znamená žíznivý či smädný; Věta: U miňjá jesť balšója žážda. – U menja estь bolьšoja žažda. – У меня есть большая жажда. У МЕНЯ ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ЖАЖДА. Znamená: “Já mám velkou žízeň.” či “Ja mám veľký smäd.” anebo doslovní překlad: “U mě je velká žízeň.” či “U mňa je veľký smäd.”; Věta: U miňjá jesť krúpnaja žážda. – U menja estь krupnaja žažda. – У меня есть крупная жажда. У МЕНЯ ЕСТЬ КРУПНАЯ ЖАЖДА. Znamená: “Já mám velkou žízeň.” či “Ja mám veľký smäd.” anebo doslovný překlad: “U mě je velká žízeň.” či “U mňa je veľký smäd.” Anebo ještě další možnost: Mne piť chóčetsja. – Mne pitь chočetsja. – Мне пить хочется. МНЕ ПИТЬ ХОЧЕТСЯ. znamená: “Jsem žíznivý.” či “Som smädný.” anebo doslovní překlad: “Mně se chce pít.” či “Mne sa chce piť.”
22./ Řečtina: Egho dhelo na pino. - Ego thélo na píno. – Εγω θελω να πινω. ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΝΩ. Doslovný překlad cca: “Já chci pít.” či “Ja chcem piť.”; pino. - píno. – Πινω, ΠΙΝΩ, πινω znamená pít či piť; dhípsa nebo dhipsa - dipsa – Διψα, ΔΙΨΑ, διψα anebo společně i se členem se to píše: ídhípsa nebo ídhipsa – i dipsa – Η διψα, Η ΔΙΨΑ, η διψα znamená žízeň či smäd; dhipsó - dipso – Διψω, ΔΙΨΩ, διψω znamená žíznit či smädiť, byť smädný; Věta: Dipsáo. – Dipsao. – Διψαω. ΔΙΨΑΩ. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.”  
23./ Srbochorvatština: Choću da pijem. nebo Choťu da pijem. – Hoću da pijem. HOĆU DA PIJEM. – Хоћу да пијем. ХОЋУ ДА ПИЈЕМ. Doslovný překlad: “Chci pít.” či “Chcem piť.”; anebo druhou možností je i: Ja choću pity. nebo Ja choťu pity. – Ja hoću piti. JA HOĆU PITI. – Ја хоћу пити. ЈА ХОЋУ ПИТИ.;  Doslovný překlad: “Já chci pít.” či “Ja chcem piť.” – Píšeme-li latinkou, tak laryngálu “h” čteme jako “ch”; pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”; pyty – Piti, PITI, piti – Пити, ПИТИ, пити znamená pít či piť; žedž – Žeđ, ŽEĐ, žeđ – Жеђ, ЖЕЂ, жеђ znamená žízeň či smäd; žedan – Žedan, ŽEDAN, žedan – Жедан, ЖЕДАН, жедан znamená žíznivý či smädný; Věta: Žedansam. – Žedan sam. ŽEDAN SAM. – Жедан сам. ЖЕДАН САМ. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.” anebo “Jsem žíznivý.” či “Som smädný.”
24./ Staroslověnština: Ja chatěť pity. - Ja chatětь piti. – znamená větu: “Já chci pít.” či “Ja chcem piť.”; pity – piti znamená pít, vypít; žondati – žądati znamená žíznit či trpieť smädom; žondn – žądьnъ znamená žíznivý či smädný; žond – žądь znamená žízeň či smäd
25./ Španělština: Déseo bebér. - Deseo beber. DESEO BEBER. Doslovný překlad cca: “Chci pít.” či “Chcem piť.”; bebér – Beber, BEBER, beber znamená pít či piť; sed – Sed, SED, sed - substantivum feminina se členem určitým: lased - La sed, LA SED, la sed - substantivum feminina se členem neurčitým: unased - Una sed, UNA SED, una sed znamená žízeň či smäd; sedjénto – Sediento, SEDIENTO, dediento znamená žíznivý, žíznící či smädný, smädiaci; Věta: Tengo sed. – Tengo sed. TENGO SED. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd”; - u slovesa “Tengo” je přízvuk na samohlásce “e”, u substantiva “sed” je také přízvuk na samohlásce “e”
26./  Švédština: Jag vill drika. – Jag vill dricka. JAG VILL DRICKA. Doslovný překlad: “Já chci pít.” či “Ja chcem piť.” – drika – Dricka, DRICKA, dricka znamená pít či piť; töř-řti nebo teř-řti – Törstig, TÖRSTIG, törstig znamená žíznivý či smädný; Věta: Jaié töř-řti nebo Jaié teř-řti – Jag är törstig. JAG ÄR TÖRSTIG. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.” anebo doslova: “Jsem žíznivý.” či “Som smädný.”; - při výslovnosti adjektiva  “törstig” vyslovte samohlásku “ö” jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e
27./ Turečtina: Ičmek istijorum. – Içmek ıstıyorum. IÇMEK ISTIYORUM. Doslovný překlad cca: “Já chci pít.” či “Ja chcem piť.”; – v “Ičmek” přízvuk je na samohlásce “e”, v “istijorum” přízvuk je na samohlásce “o”; ičmek – Içmek, IÇMEK, içmek znamená pít či piť – v slovesu “Ičmek” přízvuk je na samohlásce “e”; Věta: Sasadym. – Sasadım. SASADIM. znamená: “Mám žízeň.” či “Mám smäd.”
28./ Ukrajinština: Ja chóču pýty. - Ja choču piti. - Я хочу пити. Я ХОЧУ ПИТИ. Doslovný překlad: “Já chci pít.” či “Ja chcem piť.”; – pýty – piti – Пити, ПИТИ, пити znamená pít či piť


12.2.4./ česky: Dejte mi…, slovensky: Dajte mi… (krátká tzv. “rozkazovací věta”):
1./Angličtina: Giv mi… - Give me…, GIVE ME…
2./ Arabština: A‘ túni… - A‘ túni… - dotyčná značka ’ mezi souhláskou s samohláskou označuje zvláštní hlásku, která nemá ani v češtině a ani ve slovenštině obdobu, nicméně Vám jako českým nebo slovenským začátečníkům stačí ji vyslovit jako ráz, tj. krátkou přestávkou v plynulé výslovnosti;
3./ Bulharština: Dajte mi… - Dajte mi… - Дайте ми… ДАЙТЕ МИ… - přízvuk je na samohlásce ”a”
4./ Čínština: Čching ný kej wo - Čching ni kej wo – při výslovnosti “kej” tón ze střední polohy stoupá do polohy vysoké; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené 
5./ Dánština:  Vil dy gívе maj… - Vil De give mig… VIL DE GIVE MIG… – při výslovnosti “gíve” úplně koncovou samohlásku “e” ve skutečnosti téměř ani nevyslovíme!
6./ Esperanto: Donu al mi… - Donu al mi… DONU AL MI…
7./ Finština: Olká hüvä ja antaká minulle… nebo Olká hyve ja antaká minulle… - Olkaa hyvä ja antakaa minulle… OLKAA HYVÄ JA ANTAKAA MINULLE… – při výslovnosti “hüvä” vyslovte  samohlásku “ü” obdobně jako vyslovujete “y” v češtině a slovenštině, a samohlásku “ä” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ä” ve slovenštině, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; – v “minulle” při výslovnosti se důsledně vyslovují obě souhlásky “ll”
8./ Francouzština: Donémua… anebo Donémoa… - Donnez-moi… DONNEZ-MOI… - obě varianty výslovnosti jsou v pořádku, můžete si vybrat 
9./ Hindština: …mudžhé dídžijé. - …mudžhé dídžijé.
10./ Holandština: Chéft y me…  - Geeft u mij… GEEFT U MIJ…
11./ Indonézština: Berikanlah kepada saja… - Berikanlah kepada saja… BERIKANLAH KEPADA SAJA…
12./ Italština: Datemi… - Datemi… DATEMI…
13./ Korejština: Čušipšijo… – Čusipsijo… – samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů; samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě; souhlásku “č” vyslovujeme velice měkce
14./ Latina: Tradítys mihi… - Traditis mihi… TRADITIS MIHI…
15./ Maďarština: Aďon nekem… - Adjon nekem… ADJON NEKEM…
16./ Němčina: Gébη: zí mir… - Geben Sie mir… GEBEN SIE MIR… – při výslovnosti slovesa “Geben” poslední samohláska “e” téměř zaniká a souhláska “n” se čte “dlouze” a nosově
17./ Norština: Vil De väre só snild ó gi meg… nebo  Vil De vere só snild ó gi meg…  - Vil De väre så snild å gi meg… VIL DE VÄRE SÅ SNILD Å GI MEG… – při výslovnosti “väre” vyslovíme v dotyčném “väre”  samohlásku “ä” obdobně jako se ve slovenštině vysloví “ä”, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
18./ Polština: Proše(η) pana/pani mi dač… - Proszę pana/pani mi dać… PROSZĘ PANA/PANI MI DAĆ…– exaktně vzato: samohláska “e” je nosovka a tedy “n” jsem tam do závorky jen pro Vás jako berličku napsal navíc 
19./ Portugalština: Déme… - Dê-me… DÊ-ME… – přízvuk je na první slabice; 
20./ Rumunština: Dácim… - Daţi-mi… DAŢI-MI…
21./ Ruština: Dájtě mně… - Dajte mne… - Дайте мне… ДАЙТЕ МНЕ…
22./ Řečtina: Dhosete mu… - Dhóseté mu… - Δοσετε μου… ΔΟΣΕΤΕ ΜΟΥ… anebo Dhoste mu… – Doste moy… – Δωστε μου… ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ…
23./ Srbochorvatština: Dajte mi… – Dajte mi… DAJTE MI… – Дајте ми…, ДАЈТЕ МИ…
24./ Staroslověnština: Dajte mi… - Dajte mi…
25./ Španělština: Déme… - Déme… DÉME…
26./  Švédština: Jiv mäj… nebo Jiv mej… - Giv mig… GIV MIG… – při výslovnosti se “ä” říká velice hluboko, a v podstatě úplně stejně jako slovenské “ä”; a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina: …bana verinyz. - …bana veriniz.  …BANA VERINIZ. – při výslovnosti je u obou slov přízvuk na posledních slabikách, tj. v případě “bana” na poslední samohlásce “a”, v případě “veriniz” na poslední samohlásce “i”
28./ Ukrajinština: Dájte mení… - Dajte meni… – Дайте мени…  ДАЙТЕ МЕНИ…


13.2.5./ česky: sklenice, slovensky: pohár (podstatné jméno):
1./Angličtina: glás – Glass, GLASS, glass vystihuje doslova český pojem sklenka nebo po slovensky se jedná o sklenený pohár; kap – Cup, CUP, cup znamená cosi jako pohár, hrnek, hrníček, šálek v češtině nebo šálka ve slovenštině
2./ Arabština: kaes - kaes anebo ka‘s - ka‘s je výraz spisovní, kde dotyčná značka ’ mezi souhláskou s samohláskou označuje zvláštní hlásku, která nemá ani v češtině a ani ve slovenštině obdobu, nicméně Vám jako českým nebo slovenským začátečníkům stačí ji vyslovit jako ráz, tj. krátkou přestávkou v plynulé výslovnosti; kubbóa nebo kubbéa - kubbája je hovorový výraz egyptský; kása - kása je hovorový výraz syrský; glás - glás je hovorový výraz irácký; kás - kás je hovorový výraz marocko-tuniský
3./ Bulharština: stklena čaša - stъklena čaša – Стъклена чаша, СТЪКЛЕНА ЧАША, стъклена чаша vystihuje doslova český pojem sklenka nebo po slovensky se jedná o sklenený pohár - zde je to první slovo “stklena” fakticky více-méně pouze jen doplňkové adjektivum ke klíčovému substantivu “čaša”; – u slova “stklena” je přízvuk na první slabice “stk”, respektive na její samohlásce “a”; u substantiva “čaša” je přízvuk na první slabice “ča”,  respektive na její samohlásce “a”; ale ovšemže ve všeobecnosti český a slovenský pojem pohár lze říci i jednoduše jako čaša - čaša – Чаша, ЧАША, чаша – u substantiva “čaša” přízvuk je na první slabice “ča”,  respektive na její samohlásce “a”;
4./ Čínština: po-ly-pej – po-li-pej při výslovnosti “pej” tón z vysoké polohy klesá do polohy nízké; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené; druhou možností je: péj-c’ – pej-c‘ 
5./ Dánština: glas anebo gles – Glass, GLASS, glass - v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: glaso – Glaso, GLASO, glaso vystihuje český pojem sklenice nebo slovenský pojem sklenený pohár; pokalo – Pokalo, POKALO, pokalo znamená ve všeobecnosti pohár; taso – Taso, TASO, taso vystihuje český pojem šálek nebo slovenský pojem šálka
7./ Finština: lasy – Lasi, LASI, lasi
8./ Francouzština: ver - Verre, VERRE, verre - substantivum maskulina se členem určitým: lver nebo laver – Le verre, LE VERRE, le verre - substantivum maskulina se členem neurčitým: unver – Un verre, UN VERRE, un verre – při výslovnosti člen se substantivem tak splývají, že samohláska “a” téměř zaniká
9./ Hindština: gilás - gilás
10./ Holandština: chlas – Glas, GLAS, glas anebo společně i se členem hetchlas – Het glas, HET GLAS, het glas – při výslovnosti “het” samohláska “e” uprostřed téměř zaniká
11./ Indonézština: gelas – Gelas, GELAS, gelas
12./ Italština: bi‘kjére – Bicchiere, BICCHIERE, bicchiere - substantivum maskulina se členem určitým: ilbi‘kjére anebo ilbikkiére – Il bicchiere, IL BICCHIERE, il bicchiere - substantivum maskulina se členem neurčitým: unbi‘kjére anebo unbikkiére – Un bicchiere, UN BICCHIERE, un bicchiere - obě souhlásky “k” se říkají odděleně a každá zvlášť
13./ Korejština: koppu – koppu – důrazně a ostře se vyslovují obě zdvojené souhlásky “pp”;  samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů; druhá možnost: juri čan – juri čan
14./ Latina: pókulum – Poculum, POCULUM, poculum
15./ Maďarština: pohár – Pohár, POHÁR, pohár anebo společně i se členem neurčitým: eďpohár – Egy pohár, EGY POHÁR, egy pohár
16./ Němčina: Glas anebo Gláz – Glas, GLAS - substantivum neutra se členem určitým: DasGlas anebo DasGláz - Das Glas, DAS GLAS, das Glas a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnGlas anebo AjnGláz - Ein Glas, EIN GLAS, ein Glas; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: glas – Glass, GLASS, glass – zdvojená souhláska “ss” se vyslovuje dlouze
18./ Polština: šklanka – Szklanka, SZKLANKA, szklanka
19./ Portugalština: kopu anebo kópu – Copo, COPO, copo substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ukopu anebo ukópu – O copo, O COPO, o copo 
20./ Rumunština: pahár – Pahar, PAHAR, pahar
21./ Ruština: stakán – stakan – Стакан, СТАКАН, стакан
22./ Řečtina: potyri – potíri – Ποτηρι, ΠΟΤΗΡΙ, ποτηρι anebo společně i se členem se to píše topotyri – to potíri – Το ποτηρι, ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ, το ποτηρι
23./ Srbochorvatština: čašica – Čašica, ČAŠICA, čašica – Чашица, ЧАШИЦА, чашица anebo čaša – Čaša, ČAŠA, čaša – Чаша, ЧАША, чаша - a podobně jako je tomu i u bulharštiny, tak zde před substantivum “čáša” můžete doplnit adjektivu “staklena” mající rovněž význam skleněná, tj. doslova sklenka nebo číše ze skla, tj. staklena čaša – Staklena čaša, STAKLENA ČAŠA, staklena čaša – Стаклена чаша, СТАКЛЕНА ЧАША, стаклена чаша
24./ Staroslověnština: čaša - čaša – ve staroslověnštině znamená číše nebo kalich, pojem “sklenice” tehdy ještě neexistoval
25./ Španělština: baso – Vaso, VASO, vaso - substantivum maskulina se členem určitým: elbaso – El vaso, EL VASO, el vaso - substantivum maskulina se členem neurčitým: unbaso – Un vaso, UN VASO, un vaso
26./  Švédština: et glaós – Ett glas, ETT GLAS, ett glas anebo též glaóset – Glaset, GLASET, glaset
27./ Turečtina: bardak – Bardak, BARDAK, bardak – při výslovnosti je přízvuk na poslední slabice
28./ Ukrajinština: skljánka – skljanka – Склянка, СКЛЯНКА, склянка


Úvod ke třetí lekci
Třetí lekce: “Velká potřeba” – “Veľká potreba”
14.3.1./ záchod
15.3.2./ Kde je záchod?
16.3.3./ papír
17.3.4./ Kde je papír?
18.3.5./ noviny
Třetí lekce vychází ze situace, že se člověk nachází v cizojazyčném prostředí v cizí zemi, je na ulici jako chudý tulák a bezdomovec. Ve druhé lekci přišel tento člověk do nějakého charitativního útulku a poprosil je o možnost napít se u nich vody z vodovodu. Dejme tomu, že mu vyhověli. 
Na základě jeho zkušeností z minula kdy trpěl velikou žízní teď, když ho pustili k vodovodu vypil tolik vody kolik jen vládal. Ne sice, že by tím problém dehydratace jeho organismu byl úplně vyřešen. To určitě ne! Vždyť jeho organismu, jeho buňkám chybí celkově minimálně deset litrů tekutin. Ono se to totiž poměrně rychle nasčítává... A to jedno náhodné nahodilé napití se z vodovodu, které mu bylo teď umožněno ani zdaleka tento veliký tekutinový deficit vyřešit nemůže. Vždyť schopnost absorpce tekutin je – v nejlepším možném případě u úplně zdravého jedince – objektivně dána kapacitou lidského žaludku. U průměrného “normálního” dospělého člověka tudíž nanejvýš tak jeden a půl až dva litry vody. U věčně hladového chudého tuláka či bezdomovce a tudíž s výrazně scvrklým žaludkem však ještě mnohem méně. Navíc ani zdaleka ne všechna přijatá voda bude sloužit k dílčí saturaci nedostatku tekutin pro buňky jeho organismu. Větší část totiž pouze projde zažívacím ústrojím, cestou “opláchne” ledviny, kterým v důsledku tekutinové nedostatečnosti hrozí naprostý kolaps a během ani ne půl hodiny se dostane z organismu močí ven. Jeho moč je silně tmavě-žlutá, vyplavování škodlivin z jeho organismu je rovněž pro organismus velice  důležité. Ba dokonce – zejména u hladem a nemocemi zesláblého organismu, což je zejména u chudých tuláků či bezdomovců obvyklé – se někdy může dostavit i průjem. A o tom zda-li vypitá voda byla vždy stoprocentně hygienicky úplně v pořádku může být taky pochybné. A navíc, protože bezdomovec zpravidla nic nejedl, obsahem “stolice” tohoto průjmu je pouze “stoliční” kalová voda. 
Dejme tomu, že po napití se vody dostal průjem, začal cítit akutní potřebu jít na “velikou potřebu” což znamená zeptat se, kde je WC a současně je i požádat či by mohl WC v jejich zařízení použít + vzhledem k tomu, že jde na “velikou potřebu” současně je též požádat, aby mu dali jakýkoliv odpadový, přebytečný či nepotřebný papír (například nějaké staré noviny určené již jinak pouze na vyhození), aby si ním po vykonání své veliké potřeby mohl utřít svůj zadek.
Možná tomu nebudete věřit – ale slovní zásoba zde uvedená mu postačí, aby lidé se kterými tam bude komunikovat mu jakž-takž porozuměli oč je vlastně zde konkrétně prosí. A to tím spíše, pokud nezapomněl ani na slovní zásobu z minulých lekcí a tudíž ji rovněž používá. Ukážou mu, kde se nachází WC a nejen že dovolí mu, aby ho použil na vykonání své “veliké potřeby”, ale dají mu i nějaké ty staré vyhozené noviny, ba možná mu dají dokonce i trochu toho samotného “toaletního papíru”, který je na tyto účely určen výrobcem.

Váš učitel
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola


14.3.1./ česky i slovensky: záchod (podstatné jméno):
1./Angličtina: læveteri nebo lævetri – Lavatory, LAVATORY, lavatory anebo læveteri dabljú sí nebo læveteri dabljú sí – Lavatory wc, LAVATORY WC, lavatory wc – při vyslovení “læveteri”; anebo pak dále lze říci též i ‘toilet – Toilet, TOILET, toilet
2./ Arabština: mustaráH nebo mustarách - mustaráH nebo mirhád - mirHáD nebo twályt - twálit jsou výrazy spisovní; tualét – tualét je hovorový výraz egyptsko – syrský, dórit mijá - dórit mijá nebo kanýf – kaníf jsou hovorové výrazy egyptské, adab - adab nebo bét il-majj - bét il-majj jsou hovorové výrazy syrské, adabchána – adabchána je hovorový výraz irácký, mída – míDa je hovorový výraz marocký, toalét – ToaléT nebo mihád – miHád – jsou hovorové výrazy tuniské; - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: klozet – klozet – Клозет, КЛОЗЕТ, клозет – přízvuk je na samohlásce ”e”; anebo druhá možnost je: nužnyk – nužnik – Нужник, НУЖНИК, нужник
4./ Čínština: dzch‘-suo - cche‘-suo nebo cche‘-suo – při výslovnosti “suo” se vyslovuje v protáhlém tónu v hluboké poloze; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené 
5./ Dánština: doblt vé sé - W.C., w.c.
6./ Esperanto: necesejo – Necesejo, NECESEJO, necesejo
7./ Finština: kämälä nebo kemele – Käymälä, KÄYMÄLÄ käymälä - ypsilon při výslovnosti téměř zaniká; všechny tři samohlásky “ä” se vyslovují podobně jako se “ä” řekne i ve slovenštině;, a pokud ani toto slovenské “ä” neznáte, pak všechny tři “ä” v substantivu “kämälä” přečtěte alespoň jako obyčejné hluboké české “e” jako například “kemele”
8./ Francouzština: kabine vésé - Cabinet W.C., CABINET W.C., cabinet W.C. anebo druhá možnost:
tualet nebo toalet – Toillette, TOILLETTE, toillette - substantivum feminina se členem určitým v singuláru:  ltualet nebo ltoalet – La toillette, LA TOILLETTE, la toillette - substantivum feminina se členem neurčitým v singuláru:  unetualet nebo unetoalet – Une toillette, UNE TOILLETTE, une toillette - substantivum feminina se členem v plurálu: Les toillettes, LES TOILLETTES, les toillettes 
9./ Hindština: sandás - sandás anebo pákchána - pákchána
10./ Holandština: dabl ví sí anebo společně i se členem: de dabl ví sí anebo ještě i další možnosti: vej sej nebo De W.C. – W.C., w.c. anebo klozet – Closet, CLOSET, closet
11./ Indonézština: kamar keťil - Kamar ketjil, KAMAR KETJIL, kamar ketjil
12./ Italština: gabinétto – Gabinetto, GABINETTO, gabinetto - substantivum maskulina se členem určitým: ilgabinétto – Il gabinetto, IL GABINETTO, il gabinetto - substantivum maskulina se členem neurčitým: ungabinétto – Un gabinetto, UN GABINETTO, un gabinetto - obě souhlásky “t” se říkají odděleně a každá zvlášť, anebo ještě i druhá možnost: toaletta – Toaletta, TOALETTA, toaletta a třetí možnost: rityráta – Ritirata, RITIRATA, ritirata
13./ Korejština: pjonso – pjonso – samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů
14./ Latina: latrína - Latrina, LATRINA, latrina 
15./ Maďarština: árňéksék – Árnyékszék, ÁRNYÉKSZÉK, árnyékszék anebo společně i se členem neurčitým: eďárňéksék – Egy árnyékszék, EGY ÁRNYÉKSZÉK, egy árnyékszék; anebo druhou možností je: vécé - W.C., w.c.; anebo třetí možností je: klozet – Klozet, KLOZET, klozet anebo společně i se členem neurčitým: eďklozet – Egy klozet, EGY KLOZET, egy klozet
16./ Němčina: Toalete – Toilette, TOILETTE - substantivum feminina se členem určitým: DýToalete - Die Toilette, DIE TOILETTE, die Toilette a substantivum feminina se členem neurčitým: AjneToalete - Eine Toilette, EINE TOILETTE, eine Toilette; anebo druhou možností je: Klózet – Klosett, KLOSETT - substantivum neutra se členem určitým: DasKlózet - Das Klosett, DAS KLOSETT, das Klosett a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnKlózet - Ein Klosett, EIN KLOSETT, ein Klosett; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: W.C – W.C., w.c. anebo toalett – Toalett, TOALETT, toalet – zdvojená souhláska “tt” se vyslovuje dlouze
18./ Polština: klozet – Klozet, KLOZET, klozet anebo usteηp – Ustęp, USTĘP, ustęp – exaktně vzato v tomto druhém substantivu “ustemp” je samohláska “ę”  nosovkou, a tedy “n” jsem tam do závorky jen pro Vás jako berličku napsal navíc; další možností je: ubykacja – Ubikacja, UBIKACJA, ubikacja; popřípadě hovorový výraz je: vygódka – Wygódka, WYGÓDKA, wygódka
19./ Portugalština: rrotréte – Retrete, RETRETE, retrete nebo tojlét – Toilet, TOILET, toilet nebo w.c. – W.C., w.c. – při výslovnosti “rr” se jedná o obyčejné “r”, které však zní vícekmitově
20./ Rumunština: klosét – Closet, CLOSET, closet nebo toaleta – Toaleta, TOALETA, toaleta nebo W.C. – W.C., w.c.
21./ Ruština: ubórnaja – ubornaja – Уборная, УБОРНАЯ, уборная anebo klozét – klozet – Клозет, КЛОЗЕТ, клозет – druhý výraz se však ale používá relativně méně často
22./ Řečtina:  apochorytyrio - apochoritírio – Αποχοριτιριο, ΑΠΟΧΟΡΙΤΙΡΙΟ, αποχοριτιριο anebo společně i se členem se to píše toapochorytyrio - to apochoritírio – Το αποχοριτιριο, ΤΟ ΑΠΟΧΟΡΙΤΙΡΙΟ, το αποχοριτιριο nebo tualeta - toyaléta – Τουαλετα, ΤΟΥΑΛΕΤΑ, τουαλετα anebo společně i se členem se to píše itualeta - i toyaléta – Η τουαλετα, Η ΤΟΥΑΛΕΤΑ, η τουαλετα
23./ Srbochorvatština: núžnyk – Nužnik, NUŽNIK, nužnik – Нужник, НУЖНИК, нужник anebo druhá možnost klozet – Klozet, KLOZET, klozet – Клозет, КЛОЗЕТ, клозет anebo třetí možnost záchod – Zahod, ZAHOD, zahod – Заход, ЗАХОД, заход - poslední výraz “záchod” se však ale používá velice zřídka, a tudíž nedoporučuji, aby jste se na něj spoléhali, že Vám oni tomuto výrazu nutně budou rozumět
24./ Staroslověnština: nužnk - nužnъk – jiný pojem neexistuje, staroslověnská historická autentičnost tohoto substantiva je však sporná
25./ Španělština:  retréte – retrete, RETRETE, retrete - substantivum maskulina se členem určitým: elretréte – El retrete, EL RETRETE, el retrete - substantivum maskulina se členem neurčitým: unretréte – Un retrete, UN RETRETE, un retrete; anebo ještě další možnost je: ekskusado – Excusado, EXCUSADO, excusado
26./  Švédština: klosetten – Klosetten, KLOSETTEN, klosetten nebo toalett – Toalett, TOALETT, toalett
27./ Turečtina: aptesáne – Aptesane, APTESANE, aptesane anebo tuvalet – Tuvalet, TUVALET, tuvalet
28./ Ukrajinština: východok – vichodok – Виходок, ВИХОДОК, виходок


15.3.2./ česky i slovensky: Kde je záchod? (krátká otázka”):
1./Angličtina: Weer iz dhe dabljú sí?  - Where is the w.c.? WHERE IS THE W.C.? anebo druhou možností je i: Weer iz dhe toilet?  - Where is the toilet? WHERE IS THE TOILET?
2./ Arabština: Ajna mustaráH?  nebo Ajna mustarách? - Ajna mustaráH? - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle 
3./ Bulharština: Kde e klozetat? – Kъdе e klozétat? - Къде е клозетат? КЪДЕ E КЛОЗЕТАТ?  anebo – u slova “Kde” je přízvuk na samohlásce “e”; u substantiva “klozetat” je přízvuk na samohlásce “e”; anebo druhá možnost je: Kde e tuk toaletnata? - Kъdе e tuk toalеtnata? – Къде е тук тоалетната? КЪДЕ Е ТУК ТОАЛЕТНАТА? – u slova “Kde” je přízvuk na samohlásce “e”; u substantiva “toaletnata” je rovněž přízvuk na samohlásce “e”
4./ Čínština: Dzch-suo dzaj na-ly? - Cche-suo caj na-li? – při výslovnosti “suo” se vyslovuje v protáhlém tónu v hluboké poloze; při výslovnosti “na” tón ze střední polohy stoupá do polohy vysoké
5./ Dánština: Vór är doblt vé sé? nebo Vór er doblt vé sé? - Hvor er w.c.? HVOR ER W.C.? – při hovoru “är” vyslovujeme samohlásku “ä” fakticky stejně jako slovenské hluboké “ä”, a když to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
6./ Esperanto: Kie estas necesejo? - Kie estas necesejo? KIE ESTAS NECESEJO? 
7./ Finština: Missä on kämälä? nebo Misse on kemele? - Missä on käymälä? MISSÄ ON KÄYMÄLÄ? – při hovoru vyslovujeme všechny samohlásky “ä” fakticky stejně jako slovenské hluboké “ä”, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: Úe ltualet? nebo Úe ltoalet? – Où est la toilette?   
9./ Hindština: Sandás kis ór he? – Sandás kis ór he? anebo druhá možnost je Pákchána kis ór he? – Pákchána kis ór he?
10./ Holandština: Vár is de dabl ví sí? nebo Vár is de vej sej?  - Waar is de W.C.? WAAR IS DE W.C.? anebo druhá možnost Vár is de klozet? - Waar is de closet? WAAR IS DE CLOSET?
11./ Indonézština: Dymanakah kamar keťil? - Dimanakah kamar ketjil? DIMANAKAH KAMAR KETJIL?
12./ Italština: Dové il gabinétto? – Dov’è il gabinetto? - obě souhlásky “t” se říkají odděleně a každá zvlášť, nebo druhá možnost Dové il toaletta? – Dov’è il toaletta? nebo třetí možnost Dové il rityráta? – Dov’è il ritirata?
13./ Korejština: Hwadžangsirun ody issumnikka? – Hwadžangsiryn odi issymnikka? HWADŽANGSIRYN ODI ISSYMNIKKA? – zde “dž” vyslovíme velice měkce; samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě; souhlásku “č” vyslovujeme velice měkce; zdvojené souhlásky “kk” se vyslovují ostře a důrazně
14./ Latina: Ubi latrína est? - Ubi latrina est? UBI LATRINA EST?
15./ Maďarština: Hol van a klozet? - Hol van a klozet? HOL VAN A KLOZET? nebo druhá možnost je Hol van a árňéksék? - Hol van a árnyékszék? HOL VAN A ÁRNYÉKSZÉK? nebo třetí možnost je Hol van a vécé? - Hol van a w.c.? HOL VAN A W.C.?
16./ Němčina: Wo ist dý Toalete? - Wo ist die Toilette? WO IST DIE TOILETTE? anebo druhou možností je: Wo ist das Klózet? - Wo ist das Klosett? WO IST DAS KLOSETT? – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: Vur er toalettet? nebo Vúr er toalettet? - Hvor er toalettet? HVOR ER TOALETTET?  
18./ Polština: Gdže tu jest tualeta? nebo Gdžie tu jest tualeta? - Gdzie tu jest tualeta? GDZIE TU JEST TUALETA? anebo druhá možnost je Gdže tu jest klozet? nebo Gdžie tu jest klozet? - Gdzie tu jest klozet? GDZIE TU JEST KLOZET? anebo třetí možnost je Gdže tu jest ustemp? nebo Gdžie tu jest ustemp? - Gdzie tu jest ustęp? GDZIE TU JEST USTĘP? – exaktně vzato v tomto substantivu “usteηp” je samohláska “ę”  nosovkou, a tedy “n” jsem tam do závorky jen pro Vás jako berličku napsal navíc 
19./ Portugalština: Ondi é u levetórju? - Onde é o lavatorio? ONDE É O LAVATORIO? anebo druhá možnost je Ondi é u rrotréte? – Onde é o retrete? ONDE É O RETRETE? anebo třetí možnost je Ondi é u tojlét? – Onde é o toilet? ONDE É O TOILET? – při výslovnosti “rr” se jedná o obyčejné “r”, které však zní vícekmitově
20./ Rumunština: Únde jéste toaléta? - Unde este toaleta? UNDE ESTE TOALETA? anebo druhá možnost je Únde jéste klosét? - Unde este closet? UNDE ESTE CLOSET?
21./ Ruština: Gdě nachóditsa ubórnaja? nebo Gďe nachóditsa ubórnaja? - Gde nachoditsja ubornaja? - Где находится уборная? ГДЕ НАХОДИТСЯ УБОРНАЯ? anebo Gdě nachóditsa klozét? nebo Gďe nachóditsa klozét? - Gde nachoditsja klozet?  – klozet – Где находится клозет? ГДЕ НАХОДИТСЯ КЛОЗЕТ? – druhý výraz se však ale používá relativně méně často
22./ Řečtina: Pu ine to apochorytirio? - Poy eínai to apochoritírio? – Που ειναι το αποχοριτιριο? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΧΟΡΙΤΙΡΙΟ? nebo  Pu ine i tualeta? – Poy eínai i toyaléta? – Που ειναι η τουαλετα? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΥΑΛΕΤΑ?
23./ Srbochorvatština: srbská ekavská varianta Gde je nužnyk? – Gde je nužnik? GDE JE NUŽNIK? – Где је нужник? ГДЕ ЈЕ НУЖНИК? anebo druhá možnost Gde je klozet? – Gde je klozet? GDE JE KLOZET? – Где је клозет? ГДЕ ЈЕ КЛОЗЕТ? anebo třetí možnost záchod – Gde je zahod? GDE JE ZAHOD? – Где је заход? ГДЕ ЈЕ ЗАХОД? - poslední výraz “záchod” se však ale používá velice zřídka, a tudíž nedoporučuji, aby jste se na něj spoléhali, že Vám oni tomuto výrazu nutně budou rozumět; nebo ijekavské varianty chorvatská, bosensko-hercegovská a černohorská:  Gdje je nužnyk? – Gdje je nužnik? GDJE JE NUŽNIK? – Гдје је нужник? ГДЈЕ ЈЕ НУЖНИК? anebo druhá možnost Gdje je klozet? – Gdje je klozet? GDJE JE KLOZET? – Гдје је клозет? ГДЈЕ ЈЕ КЛОЗЕТ? anebo třetí možnost záchod – Gdje je zahod? GDJE JE ZAHOD? – Гдје је заход? ГДЈЕ ЈЕ ЗАХОД?
24./ Staroslověnština: Kdé e nužnk? - Kъdе e nužnъk?
25./ Španělština: ¿Dónde está el retréte? - ¿Dónde está el retrete? ¿DÓNDE ESTÁ EL RETRETE?     
26./  Švédština:  Var finus toaletten? – Var finus toaletten? VAR FINUS TOALETTEN? nebo Var är klosetten? nebo Var er klosetten? - Var är klosetten? VAR ÄR KLOSETTEN? - dotyčnou samohlásku ä” vyslovíme v podstatě úplně stejně jako slovenské hluboké “ä”, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; nebo Var är toalett? nebo Var er toalett? - Var är toalett? VAR ÄR TOALETT? 
27./ Turečtina: Aptesáne nerede? – Aptesane nerede? APTESANE NEREDE? anebo Tuvalet nerede? – Tuvalet nerede? TUVALET NEREDE? nebo Tuvaletler nerede? - Tuvaletler nerede? TUVALETLER NEREDE?
28./ Ukrajinština: De ce východok nachódyťsja? - De ce vichodok nachoditьsja? – Де це виходок находиться? ДЕ ЦЕ ВИХОДОК НАХОДИТЬЦЯ?


16.3.3./ česky: papír, slovensky: papier (podstatné jméno):
1./Angličtina: pejpe nebo pejpr - Paper, PAPER, paper znamená papír či papier - v britské variantě koncové “r” prakticky zaniká, v americké se vysloví “r” hrdelně; ‘toilet pejpe anebo ‘toilet pejpr - Toilet paper, TOILET PAPER, toilet paper znamená toaletní papír či toaletný papier; læveteri pejpe anebo læveteri pejpr - Lavatory paper LAVATORY PAPER, lavatory znamená toaletní papír či toaletný papier
2./ Arabština: waraka - waraqa ale i warak - waraq jsou výrazy spisovní + hovorové výrazy egyptsko-syrské; werka - werqa je hovorový výraz marocko-tuniský; souhláska q se vyslovuje jako hrdelní k – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem papír či papier; ale též i například: waraq maráHíD - waraq maráHíD znamená náš pojem toaletní papír či toaletný papier; - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: chartyja anebo chartýja – chartija – Хартия, ХАРТИЯ ,хартия znamená papír či papier – u substantiva ”chartija” přízvuk je na samohlásce ”i”; toaletna chartýja anebo toaletna chartyja - toaletna chartija – Тоалетна хартия, ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ , тоалетна хартия znamená toaletní papír či toaletný papier – u substantiva ”chartija” přízvuk je na samohlásce ”i”
4./ Čínština: dž‘ - č‘ – při výslovnosti se vyslovuje v protáhlém tónu v hluboké poloze
5./ Dánština: papír – Papir, PAPIR, papir – přízvuk je na samohlásce “i”; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: papero – Papero, PAPERO, papero
7./ Finština: paperi – Paperi, PAPERI, paperi – přízvuk je na první slabice, respektive na samohlásce “a”
8./ Francouzština: papje anebo papjé – Papier, PAPIER, papier - substantivum maskulina se členem určitým: lpapjé – Le papier, LE PAPIER, le papier - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpapjé – Un papier, UN PAPIER, un papier znamená papír či papier – při výslovnosti člen určitý se substantivem tak splývají, že samohláska “e” úplně zaniká; papjeižjenyk anebo papjéižjenyk – Papier hygiénique, PAPIER HYGIÉNIQUE, papier hygiénique - substantivum maskulina se členem určitým: lpapjeižjenyk anebo papjéižjenyk – Le papier hygiénique, LE PAPIER HYGIÉNIQUE, le papier hygiénique - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpapjeižjenyk anebo unpapjéižjenyk Un papier hygiénique, UN PAPIER HYGIÉNIQUE, un papier hygiénique znamená toaletní papír či toaletný papier – při výslovnosti člen určitý se substantivem tak splývají, že samohláska “e” úplně zaniká
9./ Hindština: kágaz - kágaz
10./ Holandština: papír – Papier, PAPIER, papier anebo společně i se členem: hetpapír – Het papier, HET PAPIER, het papier:– při výslovnosti “het” samohláska “e” uprostřed téměř zaniká - het
11./ Indonézština: kertas – Kertas, KERTAS, kertas
12./ Italština: karta – Càrta, càrta - substantivum feminina se členem určitým: lakarta – La càrta, la càrta - substantivum feminina se členem neurčitým: unakarta – Una càrta, una càrta
13./ Korejština: čongi – čongi - souhlásku “č” vyslovujeme velice měkce
14./ Latina: skida – Scida, SCIDA, scida - znamená kus papíru anebo charta – Charta, CHARTA, charta
15./ Maďarština: papir nebo papír – Papir, PAPIR, papir nebo Papír, PAPÍR, papír anebo společně i se členem neurčitým: eďpapir nebo eďpapír – Egy papir, EGY PAPIR, egy papir nebo Egy papír, EGY PAPÍR, egy papír znamená papír či papier; anebo druhou možností je: papiroš nebo papíroš – Papiros, PAPIROS, papiros nebo Papíros, PAPÍROS, papíros anebo společně i se členem neurčitým: eďpapiroš – nebo eďpapíroš - Egy papiros, EGY PAPIROS, egy papiros nebo Egy papíros, EGY PAPÍROS, egy papíros znamená papír či papier; vécé-papir nebo vécé-papír – WC-papir, WC-PAPIR nebo WC-papír, WC-PAPÍR anebo společně i se členem neurčitým: eďvécé-papir nebo eďvécé-papír – Egy WC-papir, EGY WC-PAPIR nebo Egy WC-papír, EGY WC-PAPÍR znamená toaletní papír či toaletný papier
16./ Němčina: Papír – Papier, PAPIER - substantivum neutra se členem určitým: DasPapír - Das Papier, DAS PAPIER, das Papier a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnPapír - Ein Papier, EIN PAPIER, ein Papier znamená papír či papier; Toaletenpapír - Toilettenpapier, TOILETTENPAPIER - substantivum neutra se členem určitým: DasToaletenpapír – Das Toilettenpapier, DAS TOILETTENPAPIER, das Toilettenpapier a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnToaletenpapír – Ein Toilettenpapier, EIN TOILETTENPAPIER, ein Toilettenpapier znamená toaletní papír či toaletný papier; Klózetpapír - Klosettpapier, KLOSETTPAPIER - substantivum neutra se členem určitým: DasKlózetpapír – Das Klosettpapier, DAS KLOSETTPAPIER, das Klosettpapier a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnKlózetpapír – Ein Klosettpapier, EIN KLOSETTPAPIER, ein Klosettpapier znamená toaletní papír či toaletný papier; - všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: papir – Papir, PAPIR, papir
18./ Polština: papjer – Papier, PAPIER, papier znamená papír či papier; papjer toaletovy – Papier toaletowy, PAPIER TOALETOWY, papier toaletowy znamená toaletní papír či toaletný papier
19./ Portugalština: papél - Papel, PAPEL, papel znamená papír či papier; papéližényku – Papel higiénico, PAPEL HIGIÉNICO, papel higiénico znamená toaletní papír či toaletný papier;
20./ Rumunština: hörtyje nebo hertyje – Hârtije, HÂRTIJE, hârtije – u substantiva “hertyje” v první slabice “hör” samohláska “ö” téměř zaniká - hör
21./ Ruština: bumága – bumaga – Баумага, БУМАГА, бумага znamená papír či papier; tualjétnaja bumága – tualetnaja bumaga – Туалетная бумага, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, туалетная бумага znamená toaletní papír či toaletný papier  
22./ Řečtina:  charty - chartí – Χαρτι, ΧΑΡΤΙ, χαρτι anebo společně i se členem se to píše tocharty - to chartí – Το χαρτι, ΤΟ ΧΑΡΤΙ, το χαρτι znamená papír či papier; charty ijias – chartí ygeías – Χαρτι υγειας, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, χαρτι υγειας anebo společně i se členem se to píše tocharty ijias - to chartí ygeías – Το χαρτι υγειας, ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, το χαρτι υγειας znamená toaletní papír či toaletný papier
23./ Srbochorvatština: papir – Papir, PAPIR, papir – Папир, ПАПИР, папир znamená papír či papier; anebo druhá možnost chartyja – Hartija, HARTIJA, hartija - Хартија, ХАРТИЈА, хартија znamená papír či papier; – píšeme-li latinkou, pak u substantiva “hartija” laryngálu “h” čteme jako “ch”; toaletny papir – Toaletni papir, TOALETNI PAPIR, toaletni papir – Тоалетни папир, ТОАЛЕТНИ ПАПИР, тоалетни папир znamená toaletní papír či toaletný papier
24./ Staroslověnština: papirus - papirus – ve staroslověnštině znamená to “papyrus”, pojem “papír” v našem slova smyslu tehdy ještě neexistoval
25./ Španělština: papél anebo papel – Papel, PAPEL, papel - substantivum maskulina se členem určitým: elpapél anebo elpapel – El papel, EL PAPEL, el papel - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpapél anebo unpapel – Un papel, UN PAPEL, un papel
26./  Švédština: papperet – Papperet, PAPPERET, papperet
27./ Turečtina: kjágyt – Kâğit KÂĞIT kâğit – přízvuk je na poslední slabice 
28./ Ukrajinština: papír – papir – Папір, ПАПІР, папір


17.3.4./ česky i slovensky: Kde je papír? (krátká otázka”):
1./Angličtina: Weer iz dhe pejpe? anebo Weer iz dhe pejpr? - Where is the paper? WHERE IS THE PAPER?  - v substantivu “paper” britské variantě koncové “r” prakticky zaniká, v americké se vysloví “r” hrdelně
2./ Arabština: Ajna waraka? - Ajna waraqa? anebo Ajna warak? - Ajna waraq? - souhláska q se vyslovuje jako hrdelní k
3./ Bulharština: Kde e chartyja? – Kъdе e chartija? - Къде е хартия? КЪДЕ E ХАРТИЯ?  anebo Kde e tuk chartyja? - Kъdе e tuk chartija? – Къде е тук хартия? КЪДЕ Е ТУК ТОАЛЕТНАТА? – u slova “Kade” je přízvuk na samohlásce “e”; u substantiva “chartyja” je přízvuk na samohlásce “i”
4./ Čínština: Dž‘ dzaj na-ly? - Č‘ caj na-li? – při výslovnosti “Dž‘” se vyslovuje v protáhlém tónu v hluboké poloze; při výslovnosti “na” tón ze střední polohy stoupá do polohy vysoké
5./ Dánština: Vór är papír? nebo Vór er papír? - Hvor er papir? HVOR ER PAPIR? – při hovoru “är” vyslovujeme samohlásku “ä” fakticky stejně jako slovenské hluboké “ä”, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; v substantivu “papír” je přízvuk na samohlásce “i”; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: Kie estas papero? - Kie estas papero? KIE ESTAS PAPERO? 
7./ Finština: Missä on paperi? nebo Misse on paperi? - Missä on paperi? MISSÄ ON PAPERI? – při hovoru samohlásku “ä” vyslovíme fakticky stejně jako slovenské hluboké “ä”, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; u substantiva “paperi” přízvuk je na první slabice, respektive na samohlásce “a”
8./ Francouzština: Úestlpapjé? – Où est le papier? - při výslovnosti “le papier” člen se substantivem tak splývají, že samohláska “e” v členu “le” téměř zaniká
9./ Hindština: Kágaz kis ór he? – Kágaz kis ór he? 
10./ Holandština: Vár is het papír? - Waar is het papier? WAAR IS HET PAPIER? – při výslovnosti “het” samohláska “e” uprostřed téměř zaniká - het
11./ Indonézština: Dymanakah kertas? - Dimanakah kertas? DIMANAKAH KERTAS?
12./ Italština: Dové la karta? – Dov’è la carta? 
13./ Korejština: Čongi ody issumnikka? – Čongi odi issymnikka? ČONGI ODI ISSYMNIKKA? – zde “č” vyslovíme velice měkce; samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě; zdvojené souhlásky “kk” se vyslovují ostře a důrazně
14./ Latina: Ubi skida est? - Ubi scida est? UBI SCIDA EST? anebo Ubi charta est? - Ubi charta est? UBI CHARTA EST?
15./ Maďarština: Hol van a papir? - Hol van a papir? HOL VAN A PAPIR? anebo druhá možnost je Hol van a papiroš? - Hol van a papiros? HOL VAN A PAPIROS?
16./ Němčina: Wo ist das Papír? - Wo ist das Papier? WO IST DAS PAPIER? – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: Vur er papir? nebo Vúr er papir? - Hvor er papir? HVOR ER PAPIR?  – při hovoru “er” vyslovujeme samohlásku “e” velice hluboce, otevřeme ústa jako kdybychom chtěli říci samohlásku “a”, řekneme však hluboké “e”
18./ Polština: Gdže tu jest papier? nebo Gdžie tu jest papier? - Gdzie tu jest papier? GDZIE TU JEST PAPIER? – obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat
19./ Portugalština: Ondi é u papél? - Onde é o papel? ONDE É O PAPEL? 
20./ Rumunština: Únde jéste hertyje? nebo Únde jéste hertyje? - Unde este hârtije? UNDE ESTE HÂRTIJE? – u substantiva “hertyje” v první slabice “hör” samohláska “ö” téměř zaniká - hör
21./ Ruština: Gdě nachóditsa bumága? nebo Gďe nachóditsa bumága? - Gde nachoditsja bumaga? - Где находится бумага? ГДЕ НАХОДИТСЯ БУМАГА? 
22./ Řečtina: Pu ine to charty? - Poy eínai to chartí? – Που ειναι το χαρτι? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ? 
23./ Srbochorvatština: srbská ekavská varianta Gde je papir? – Gde je papir? GDE JE PAPIR? – Где је папир? ГДЕ ЈЕ ПАПИР? anebo druhá možnost Gde je chartyja? – Gde je hartija? GDE JE HARTIJA? – Где је хартија? ГДЕ ЈЕ ХАРТИЈА? – píšeme-li latinkou, pak u substantiva “hartija” laryngálu “h” čteme jako “ch”; nebo ijekavské varianty chorvatská, bosensko-hercegovská a černohorská: Gdje je papir? – Gdje je papir? GDJE JE PAPIR? – Гдје је папир? ГДЈЕ ЈЕ ПАПИР? anebo druhá možnost Gdje je chartyja? – Gdje je hartija? GDJE JE HARTIJA? – Гдје је хартија? ГДЈЕ ЈЕ ХАРТИЈА? – píšeme-li latinkou, pak u substantiva “hartija” laryngálu “h” čteme jako “ch”
24./ Staroslověnština: Kdé e papirus? - Kъdе e papirus? – ve staroslověnštině znamená to “papyrus”, pojem “papír” v našem slova smyslu tehdy ještě neexistoval
25./ Španělština: ¿Dónde está el papél? - ¿Dónde está el papel? ¿DÓNDE ESTÁ EL PAPEL?     
26./  Švédština:  Var finus papperet? – Var finus papperet? VAR FINUS PAPPERET? nebo Var är papperet? nebo Var er papperet? - Var är papperet? VAR ÄR PAPPERET? - dotyčnou samohlásku ä” vyslovíme v podstatě úplně stejně jako slovenské hluboké “ä”, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina: Kjágyt nerede? – Kâğit nerede? KÂĞIT NEREDE? – u substantiva “kâğit” přízvuk je na poslední slabice
28./ Ukrajinština: De ce papír nachódyťsja? - De ce papir nachoditьsja? – Де це папір находиться? ДЕ ЦЕ ПАПІР НАХОДИТЬЦЯ?


18.3.5./ česky: noviny (tiskovina), slovensky: noviny (tlačovina) (podstatné jméno):
1./Angličtina: njúspeipe nebo njúspeipr – Newspaper, NEWSPAPER, newspaper – přízvuk je na první slabice, - v britské variantě koncové “r” prakticky zaniká, v americké se vysloví “r” hrdelně
2./ Arabština: džarída nebo garída (v Egyptě) - džarída je výraz spisovní; gurnán - gurnán je hovorový výraz egyptský; žaríde - žaríde je hovorový výraz syrský; žarída - žarída je hovorový výraz marocko-tuniský
3./ Bulharština: vestnyci – vestnici – Вестници, БЕСТНИЦИ, бестници – přízvuk je na samohlásce ”e”
4./ Čínština: pao-dž‘ - pao-č‘ – při výslovnosti klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština: avís – Avis, AVIS, avis – při výslovnosti je přízvuk na druhé samohlásce, respektive na samohlásce “i” v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: žurnalo – Jurnalo, JURNALO, jurnalo anebo gazeto – Gazeto, GAZETO, gazeto – obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat – v případě psaného substantiva “jurnalo” se souhláska naše “j” píše s takovým opačně obráceným háčkem, který však ale bohužel zde na počítači neumím napsat
7./ Finština: sanoma lechty – Sanoma lehti, SANOMA LEHTI, sanoma lehti – v případě obou slov je přízvuk jak u “sanoma”, tak i u “lechty” na prvních slabikách “san” a “lech”; anebo druhou možností je: sanomalehden – Sanomalehden, SANOMALEHDEN, sanomalehden
8./ Francouzština: žurnal – Journal, JOURNAL, journal - substantivum maskulina se členem určitým: lžurnal – Le journal, LE JOURNAL, le journal - substantivum maskulina se členem neurčitým: unžurnal – Un journal, UN JOURNAL, un journal - při výslovnosti člen se substantivem tak splývají, že samohláska “e” v maskulinním členu určitém “le” téměř zaniká
9./ Hindština: samáčár-patr - samáčárpatr anebo též i achbár  - achbár
10./ Holandština: krant – Krant, KRANT, krant anebo společně i se členem: dekrant – De krant, DE KRANT, de krant
11./ Indonézština: surat kabar - Surat kabar, SURAT KABAR, surat kabar
12./ Italština: džornále – Giornale, GIORNALE, giornale - substantivum maskulina se členem určitým: ildžornále – Il giornale, IL GIORNALE, il giornale - substantivum maskulina se členem neurčitým: undžornále – Un giornale, UN GIORNALE, un giornale
13./ Korejština: šinmun – sinmun - samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě
14./ Latina: ákta dyurna – Acta diurna, ACTA DIURNA, acta diurna anebo druhou možností je i: ákta públyka – Acta publica, ACTA PUBLICA, acta publica – obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat
15./ Maďarština: ujšág – Ujság, UJSÁG, ujság anebo společně i se členem neurčitým: eďujšág – Egy ujság, EGY UJSÁG, egy ujság
16./ Němčina: Cajtung – Zeitung, ZEITUNG - substantivum feminina se členem určitým: DýCajtung - Die Zeitung, DIE ZEITUNG, die Zeitung a substantivum feminina se členem neurčitým: AjneCajtung - Eine Zeitung, EINE ZEITUNG, eine Zeitung; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: avís – Avis, AVIS, avis anebo avísor – Aviser, AVISER, aviser
18./ Polština: gazeta – Gazeta, GAZETA, gazeta
19./ Portugalština: žornal anebo žornál - Jornal, JORNAL, jornal substantivum maskulina singuláru se členem určitým: užornal anebo užornál – O jornal, O JORNAL, o jornal
20./ Rumunština: zijár – Ziar, ZIAR, ziar
21./ Ruština: gazjéta nebo gazéta – gazeta – Газета, ГАЗЕТА, газета – obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat. Varianta “gazjéta” je však z hlediska napodobení ruského přízvuku nepochybně lepší, pro československého mluvčího je však ale poněkud těžší
22./ Řečtina: efimeridha anebo efimerída - efimerída – Εφημεριδα, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, εφημεριδα anebo společně i se členem se to píše iefimeridha - i efimerída – Η εφημεριδα, Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, η εφημεριδα
23./ Srbochorvatština: novine – Novine, NOVINE, novine – Новине, НОВИНЕ, новине
24./ Staroslověnština: kňiga – knъiga nebo novine – novine nebo saobštenije – saobštъniё – tyto tři substantiva jsou pojmově relativně nejbližší, pojem “noviny” v našem slova smyslu tehdy ještě neexistoval
25./ Španělština: perjodyko anebo perjódyko – Periódico, PERIÓDICO, periódico - substantivum maskulina se členem určitým: elperjodyko anebo elperjódyko – El periódico, EL PERIÓDICO, el periódico - substantivum maskulina se členem neurčitým: unperjodyko anebo unperjódyko – Un periódico, UN PERIÓDICO, un periódico
26./  Švédština: týdning – Tidning, TIDNING, tidning anebo druhou možností je: týdningen – Tidningen, TIDNINGEN, tidningen
27./ Turečtina: gazete – Gazete, GAZETE, gazete – přízvuk je na úplně poslední slabice “te”, repektive na úplně poslední samohlásce “e”
28./ Ukrajinština: časópys – časopis – Часопис, ЧАСОПИС, часопис


Úvod ke čtvrté lekci
Čtvrtá lekce: Jídlo - Jedlo
19.4.1./ Chci jíst.
20.4.2./ chléb
21.4.3./ polévka
Čtvrtá lekce vychází ze situace, že se člověk nachází v cizojazyčném prostředí v cizí zemi, je na ulici jako chudý tulák a bezdomovec. 
V očích některých zbožnějších křesťanů než jsem já samotný budu možná teď kacířem, přesto však řeknu to co mám na srdci: Člověk je živ nejen modlitbou a Slovem Božím (které jsou ovšemže jinak nesporně velice důležité!!) ale též i materiálním – hmotným chlebem vyrobeným z pšeničné, ražní nebo jiné mouky (doufám, že většina z Vás a to i těch, kteří jste rovněž jako já věřícími křesťany nebudete pokládat tento můj výrok za rouhání se)!!  
Každý člověk musí i něco jíst. A to i ti lidé, kteří nežijí v takovém přepychu, že můžou jíst každý den. I oni musí alespoň občas něco jíst. Lhostejno zda-li jde o chudé tuláky a bezdomovce v Asii, Africe nebo České republice. Tvrzení, že se prý jedná pouze o problémy tzv.”rozvojového světa” je pokryteckou lží. U nás v České republice vzhledem k velice drsným klimatickým podmínkám zejména v zimním období (třeskuté zimy) má za následek obrovskou mortalitu mezi bezdomovci. To je jediná příčina toho, proč v České republice a dalších evropských a severoamerických státech je relativně méně bezdomovců než je tomu například ve státech rovníkové Afriky či rovníkové střední Ameriky, kde díky životu příznivým klimatickým podmínkám jsou afričtí, středoameričtí a asijští bezdomovci žijící v tropickém podnebném pásmu schopni přežívat celá desetiletí na ulici a to i v “zimním” období (exaktně řečeno v tzv.”období dešťů), aniž by je počasí jakkoli ohrožovalo či mohlo ohrožovat na životě “třeskutými mrazy”. Obranou proti nepřízni počasí však je nejen teplé oblečení, ale též i jídlo! Svým způsobem si troufám říci, že jídlo je dokonce i důležitější než oblečení. Teplé oblečení je za studeného počasí ovšemže velice důležité, protože omezuje úniku tělesného tepla do atmosféry. Samo o sobě však ale vůbec žádné teplo nevyrábí. Kdyby jste například i do toho neteplejšího eskymáckého kabátu oblékli nějakou mrtvolu mající stejnou “tělesnou” teplotu jako má vnější prostředí a tento kabát – myslíte si, že by se tím její “tělesná” teplota po tomto oblečení nějak zvýšila? Určitě ne!! Teplo vyrábí nikoliv oblečení ale živočišné tělo živého teplokrevného organismu a tedy i tělo živého člověka. A tak jako automobily potřebují benzin k tomu, aby mohli jezdit či počítače v knihovnách, které jako čtenář navštěvujete potřebují elektrický proud k tomu aby je vůbec bylo možné zapnout (pokud nejsou napojeny eventuálně na nějaký jiný zdroj energie – baterie, generátor, solární energii atd.), tak i každý člověk potřebuje takovéto obdobné palivo či energii, kterou je jídlo, bez kterého ani tělo není schopno produkovat dostatečné množství tělesného tepla. V evropských a severoamerických zemích je nedostatek tepla hlavním zabijákem a smrt nastává velice brzy. V tropických zemích kde tento zabiják neexistuje pak bezdomovci žijí mnohem déle a umírají často až poté, co organismus vyčerpá veškeré zásoby podkožního tuku, tj.umírají – jak my s oblibou říkáme – “od hladu”. V každém případě však ať již smrt od zimy nebo od hladu má společnou příčinu, potažmo jednu ze společných příčin a tou je nedostatek jídla.
Dejme tomu, že se našemu chudému tulákovi či bezdomovci v popelnicích nepodařilo najít  dostatek jídla, anebo dokonce vůbec žádné jídlo. Pak mu nezbývá nic jiného než se pokusit nějaké jídlo si někde a od někoho nějak vyžebrat. Je to velice těžké i v jeho vlasti, kde ví, že ho většinou bude čekat tvrdé odmítnutí spojené navíc i s pohrdavými pohledy a často i nadávkami. A v cizí zemi mluvící cizím jazykem kde se nelze domluvit češtinou nebo slovenštinou je to možná relativně pro někoho někdy ještě těžší.
Možná tomu nebudete věřit – ale slovní zásoba zde uvedená postačí, aby lidé se kterými tam bude tento náš chudý tulák či bezdomovec komunikovat jakž-takž porozuměli, oč je vlastně zde konkrétně prosí. A bude-li mít alespoň trochu štěstí snad se někde – někdo najde, co mu dá kousek jídla či kus nějaké jiné potraviny (samozřejmě, že zde mluvím o skutečně chudých tulácích a bezdomovcích, a nikoliv tedy o “profesionálních žebrácích” co žebrají “o peníze” a sami jsou zpravidla úplně obyčejní podvodníci, často mnozí z nich jsou navíc dokonce sami velice bohatí!).

Váš učitel
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19.4.1./ česky: Chci jíst., slovensky: Chcem jesť. (krátká tzv. “holá věta”):
1./Angličtina: Aid lajk samthiη tu ít. - I‘d like something to eat. I‘D LIKE SOMETHING TO EAT. – Doslovný překlad cca: “Já bych rád něco jedl.” či “Ja by som rád niečo jedol.” – ít – Eat, EAT, eat znamená jíst či jesť; - při výslovnosti je souhláska “η” nosová. My Čechoslováci totéž nosové “η” vyslovíme například ve slově “banka”, tj. zde to koncové “n” prakticky ani téměř vůbec nevyslovíme; míl – Meal, MEAL, meal znamená jídlo, denní jídlo, chod coby jedno z denních jídel či jedlo, denné jedlo, chod ako jedno z denných jedál; dyš – Dish, DISH, dish znamená jídlo, pokrm, mísa, chod jídla či jedlo, pokrm, misa, chod jedla; fúd – Food, FOOD, food znamená pokrm, jídlo, potrava či pokrm, jedlo, potrava; ‘haηge – Hunger, HUNGER, hunger znamená hlad, hladovět či hladovať; ‘haηgri – Hungry, HUNGRY, hungry znamená hladový, hladný; - přízvuk je na samohlásce “a”; ‘fæmin – Famine, FAMINE, famine znamená hlad, nedostatek či nedostatok; ‘fæmiš – Famish, FAMISH, famish znamená hladovět, vyhladovět či hladovať, vyhladovať; bí haηgri – Be hungry, BE HUNGRY, be hungry znamená mít hlad či mať hlad; fíl haηgri – Feel hungry, FEEL HUNGRY, feel hungry znamená cítit hlad či cítiť hlad; ‘rævines – Ravenous, RAVENOUS, ravenous znamená velmi hladný, pažravý či veľmi hladný, pažravý; stá’vejšn – Starvation, STARVATION, starvation znamená hladovění, smrt hladem či hladovanie, smrť hladom; stáv – Starve, STARVE, starve znamená hladovět, umírat hladem, mučit hladem, vyhladovět někoho či hladovať, umierať hladom, mučiť hladom, vyhladovať niekoho; Věta: Áem haηgri. – I am hungry. I AM HUNGRY. Znamená: “Mám hlad.” anebo doslova: “Já jsem hladný.” či “Ja som hladný.”; anebo druhá možnost: Věta: Ajfíl haηgri. – I feel hungry. I FEEL HUNGRY. Znamená: “Mám hlad.” anebo  doslova: “Já cítím hlad.” či “Ja cítim hlad.” anebo třetí možnost: Věta: Áem rævines . – I am ravenous. I AM RAVENOUS. Znamená: “Mám veliký hlad.” či “Mám veľký hlad.” anebo doslova: “Já jsem velice hladný.” či “Ja som veľmi hladný.”
2./ Arabština: Urídu ákulu. - Urídu ákulu. Doslovný překlad cca: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.”; akala - akala je výraz spisovní, kal – kal je  hovorový výraz egyptský, akal – akal je  hovorový výraz syrský, klá - klá je hovorový výraz marocko-tuniský; - všechny tyto výrazy znamenají náš pojem slovesa jíst či jesť; TaAám - TaAám je výraz spisovní + hovorový výraz syrský, akl – akl je  hovorový výraz egyptský, akil – akil je  hovorový výraz syrský, tážín - tážín je hovorový výraz marocký, fTúr - fTúr je hovorový výraz tuniský, - všechny tyto výrazy znamenají náš pojem substantiv jídlo, pokrm či jedlo, pokrm; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá; - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!; džúA - džúA je výraz spisovní, gúA - gúA je hovorový výraz egyptský, žúA - žúA je  hovorový výraz syrský i hovorový výraz marocko-tuniský; - všechny tyto výrazy znamenají náš pojem substantiva hlad; džúAán - džúAán je výraz spisovní, gúAán - gúAán je hovorový výraz egyptský, žúAán - žúAán je hovorový výraz syrský, žíAán - žíAán je hovorový výraz marocko-tuniský; - všechny tyto výrazy znamenají náš pojem adjektiva hladný, hladový; Věta: Ana žúAán. nebo Aná žúAán. - Ana žúAán. Znamená: “Mám hlad.” anebo doslova “Jsem hladný.” či “Som hladný.” v syrské arabské oblasti; anebo Věta: Ana gúAán. nebo Aná gúAán. - Ana gúAán. Znamená: “Mám hlad.” anebo doslova “Jsem hladný.” či “Som hladný.” v egyptské arabské oblasti; anebo Věta: Ana žíAán. nebo Aná žíAán. - Ana žíAán. Znamená: “Mám hlad.” anebo doslova “Jsem hladný.” či “Som hladný.” v marocko-tuniské arabské oblasti; - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!
3./ Bulharština: Ískam da jám. - Iskam da jam. - Искам да ям. ИСКАМ ДА ЯМ. Doslovný překlad: “Chci pít.” či “Chcem piť.”; – u slova “Iskam” je přízvuk na samohlásce “i”; u slovesa “jam” je přízvuk na samohlásce “a”; jám - jam – Ям, ЯМ, ям respektive dajám – da jam – Да ям, ДА ЯМ, да ям znamená jíst či jesť; - u slovesa “jam” je přízvuk na samohlásce “a”; jastýje nebo jastyje – jastie – Ястие, ЯСТИЕ, ястие znamená jídlo, pokrm či jedlo, pokrm; chrana – chrana – Храна, ХРАНА, храна znamená jídlo, strava, obilí či jedlo, strava, obilie; jadene nebo jádene – jadene – Ядене, ЯДЕНЕ, ядене znamená jídlo, pokrm, chod při jídle či jedlo, pokrm, chod pri jedle; gladen – gladen – Гладен, ГЛАДЕН, гладен znamená hladný, hladový; glad – glad – Глад, ГЛАД, глад znamená hlad; Věta: Gláden sm. – Gladen sъm. – Гладен съм. ГЛАДЕН СЪМ. Znamená: “Jsem hladný.” či “Som hladný.”
4./ Čínština: Wo jao čch‘-fan. - Wo jao čch‘-fan. doslovný překlad cca: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.”; – při výslovnosti “fan” klesá hlas z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština: Jaj vil spíse. – Jeg vil spise. JEG VIL SPISE. . Doslovný překlad cca: “Já chci jíst.” či “Ja chcem jesť.”; – při výslovnosti slovesa “spise” samohláska “e” téměř úplně zaniká; u slovesa “spise” je přízvuk na samohlásce “i”; spíse – Spise, SPISE, spise znamená jíst či jesť; – při výslovnosti slovesa “spise” samohláska “e” téměř úplně zaniká; u slovesa “spise” je přízvuk na samohlásce “i”; móltýdh – Maaltid, MAALTID, maaltid znamená jídlo  či jedlo; - při výslovnosti substantiva “móltýdh” přízvuk je na samohlásce “ó”; Věta: Jaj é sulthen. – Jeg er sulten. JEG ER SULTEN. znamená: “Mám hlad.” anebo doslova: “Jsem hladný.” či “Som hladný.”
6./ Esperanto: Mi volas mandži. - Mi volas mangi. MI VOLAS MANGI. Doslovný překlad cca: “Já chci jíst.” či “Ja chcem jesť.” – mandži – Mangi, MANGI, mangi znamená jíst či jesť, -  souhláska “g” se píše s takovou stříškou a čte se jako “dž”, bohužel ji ale technicky na počítači doposud neumím napsat; mandžo – Mango, MANGO, mango znamená jídlo či jedlo; -  malsata – Malsata, MALSATA, malsata znamená hladový; malsato – Malsato, MALATO, malsato znamená hlad; Věta: Mihavas malsato. - Mi havas malsato. MI HAVAS MALSATO. znamená: “Mám hlad.”
7./ Finština: Haluajsin süödä. nebo alespoň Haluajsin syede. – Haluaisin syödä. HALUAISIN SYÖDÄ. Doslovný překlad cca: “Já chci jíst.” či “Ja chcem jesť.”; – süödä. nebo alespoň syede. – Syödä, SYÖDÄ, syödä znamená jíst  či jesť; - při výslovnosti slovesa “syödä” “samohlásku “ö” prakticky téměř vůbec nevyslovíme; kromě toho poslední samohláska “ä” se vysloví v podstatě stejně jako hluboké slovenské “ä”; a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; a pak dále “ü” vyslovte v podstatě stejně, jako se vysloví “ü” v němčině, a když ani to německé “ü” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české nebo slovenské “y”; ruoka – Ruoka, RUOKA, ruoka znamená jídlo či jedlo; – samohlásku “o” uprostřed “ruoka” téměř ani nevyslovíme; u slovesa “ruoka” přízvuk je na samohlásce “u”; Věta: Minulla on nälkä. nebo Minulla on nälkä. - Minulla on nälkä. MINULLA ON NÄLKÄ. znamená: “Mám hlad.”; - samohláska “ä” se vysloví v podstatě stejně jako hluboké slovenské “ä”; a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: Žvö maηžé. nebo Žve maηžé. – Je veux manger. JE VEUX MANGER. Doslovný překlad: “Já chci jíst.” či “Ja chcem jesť.”; maηžé nebo maηze – Manger, MANGER, manger znamená jíst či jesť, – souhláska “η” v “manžé” se čte nosově; při výslovnosti  “Žvö” vyslovte samohlásku “ö” jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e; r’pa – Repas, REPAS, repas - substantivum maskulina se členem určitým: lr‘pa – Le repas, LE REPAS, le repas - substantivum maskulina se členem neurčitým: unr‘pa - Un repas, UN REPAS, un repas znamená jídlo, pokrm či jedlo, pokrm; pla – Plat, PLAT, plat znamená jídlo, chod či jedlo, chod; fa – Faim, FAIM, faim - substantivum feminina se členem určitým: lafa – La faim, LA FAIM, la faim - substantivum feminina se členem určitým: unefa – UNE faim, UNE FAIM, ene faim znamená hlad; - samohláska “a” se vysloví jako nosovka; afamé – Affamé, AFFAMÉ, affamé znamená hladový; Věta: Žefa. – J’ai faim. J’AI FAIM. znamená: “Mám hlad.”; - samohláska “a” se vysloví jako nosovka
9./ Hindština: Mé kháná čachtá hu. - Mé kháná čachtá hu. doslovný překlad cca: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.”;  – ve slově “me” se dotyčné “e” a ve slově “hu” se dotyčné “u” vysloví jako nosovka
10./ Holandština: Ik vil ét(e). – Ik wil eten. IK WIL ETEN. doslovný překlad cca: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.”;  – poslední samohláska “e” se téměř nevyslovuje, poslední souhláska “n” pak zas úplně zaniká; Věta: Ik hep hoηer. – Ik heb honger. IK HEB HONGER. znamená: “Mám hlad.”
11./ Indonézština: Saja mau makan. - Saja mau makan. SAJA MAU MAKAN. doslovný překlad cca: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.” 
12./ Italština: Ijo vóljo mandžáre. – Io voglio mangiàre. Doslovný překlad: “Já chci jíst.” či “Ja chcem jesť.”; mandžáre. – Mangiàre, mangiàre znamená jíst, pojídat, konzumovat či jesť, konzumovať; cibo – Cibo, CIBO, cibo - substantivum feminina se členem určitým: lacibo – La cibo, LA CIBO, la cibo - substantivum feminina se členem neurčitým: unacibo – Una cibo, UNA CIBO, una cibo znamená jídlo, potrava, potravina, strava či jedlo, potrava, potravina, strava; piatto – Piatto, PIATTO, piatto - substantivum maskulina se členem určitým: ilpiatto – Il piatto, IL PIATTO, il piatto - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpiatto – Un piatto, UN PIATTO, un piatto znamená jídlo, chod, talíř, mísa či jedlo, chod, tanier, misa; - obě souhlásky “t” se říkají odděleně a každá zvlášť; pasto – Pàsto, pàsto - substantivum maskulina se členem určitým: ilpasto – Il pàsto, il pàsto - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpasto – Un pàsto, un pàsto znamená jídlo, strava; fame – Fàme, fàme - substantivum feminina se členem určitým: lafame – La fàme, la fàme - substantivum feminina se členem neurčitým: unafame – Una fàme, una fàme znamená hlad;  affamáto – Affamato, AFFAMATO, affamato znamená hladový; Věta: O fame. – Ho fàme. znamená: “Mám hlad.”
13./ Korejština: Mokkošipsumnida. – Mokkosipsymnida. doslovný překlad cca: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.”; – zdvojené souhlásky “kk” se vyslovují ostře a důrazně; samohlásku “o” v obou případech vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů; samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě
14./ Latina: Edere voló. – Edere volo. EDERE VOLO. doslovný překlad cca: “Jíst chci.” či “Jesť chcem.”; edere – Edere, EDERE, edere znamená jíst, žrát, strávit  či jesť, žrať, stráviť; vescí – Vesci, VESCI, vesci znamená jíst, živit, požívat, ujídat si, hodovat, užívat, oddávat se požitku či jesť, živiť, požívať, ujedať, hodovať, užívať, oddávať sa pôžitku; cibó – Cibo, CIBO, cibo znamená jíst, krmit či jesť, kŕmiť; cibus – Cibus, CIBUS, cibus znamená pokrm, strava, potrava, krmivo, obrok, jídlo či jedlo; eska – Esca, ESCA, esca znamená pokrm, jídlo či jedlo; alymentum – Alimentum, ALIMENTUM, alimentum znamená pokrm, strava, výživa, potrava, jídlo či jedlo; famés – Fames, FAMES, fames znamená hlad, nedostatek, bída či hlad, nedostatok, bieda; ésuriés – Esuries, ESURIES, esuries znamená hlad; ésuriéns – Esuriéns, ESURIENS, esuriens znamená hladný; jéjúnus – Ieiunus, IEIUNUS, ieiunus znamená hladný, lačný
15./ Maďarština: Enny akarok. – Enni akarok. ENNI AKAROK. Znamená: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.” - doslovný překlad cca: “Jíst chci.” či “Jesť chcem.” – Enny – Enni, ENNI, enni znamená jíst či jesť; éhšég – Éhség, ÉHSÉG, éhség znamená hlad;  éheš – Éhes, ÉHES, éhes znamená hladový
16./ Němčina: Ich vil esη:.  - Ich will essen. ICH WILL ESSEN. Doslovný překlad: “Já chci jíst.” či “Ja chcem jesť.” – esη:.  – Essen, ESSEN, essen znamená jíst či jesť, - při výslovnosti slovesa “essen” poslední samohláska “e” téměř zaniká a souhláska “n” se čte “dlouze” a nosově; Esη:  – Essen, ESSEN - substantivum neutra se členem určitým: DasEsη: - Das Essen, DAS ESSEN, das Essen a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnEsη: - Ein Essen, EIN ESSEN, ein Essen znamená jídlo či jedlo; Špajze – Speise, SPEISE - substantivum feminina se členem určitým: DerŠpajze - Der Speise, DER SPEISE, der Speise a substantivum feminina se členem neurčitým: AjnŠpajze - Ein Speise, EIN SPEISE, ein Speise znamená pokrm, jídlo či jedlo, Gericht  – Gericht, GERICHT - substantivum neutra se členem určitým: DasGericht - Das Gericht, DAS GERICHT, das Gericht a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnGericht - Ein Gericht, EIN GERICHT, ein Gericht znamená pokrm, jídlo či jedlo; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; Hungr – Hunger, HUNGER - substantivum maskulina se členem určitým: DerHungr – Der Hunger, DER HUNGER, der Hunger - a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnHungr – Ein Hunger, EIN HUNGER, ein Hunger znamená hlad, nouze, bída či hlad, núdza, bieda – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; Hungrdazajn – Hungerdasein, HUNGERDASEIN - substantivum neutra se členem určitým: DerHungrdazajn – Der Hungerdasein, DER HUNGERDASEIN, der Hungerdasein - a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnHungrdazajn – Ein Hungerdasein, EIN HUNGERDASEIN, ein Hungerdasein znamená hlad a bída, živoření či hlad a bieda, živorenie – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; Hungrgefül nebo Hungrgefyl – Hungergefühl, HUNGERGEFÜHL - substantivum neutra se členem určitým: DerHungrgefül nebo DerHungrgefyl – Der Hungergefühl, DER HUNGERGEFÜL, der Hungergefühl - a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnHungrgefül nebo AjnHungrgefyl – Ein Hungergefühl, EIN HUNGERGEFÜHL, ein Hungergefühl znamená pocit hladu – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; Hungrsnot – Hungersnot, HUNGERSNOT - substantivum feminina se členem určitým: DerHungrsnot – Der Hungersnot, DER HUNGERSNOT, der Hungersnot - a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnHungrsnot – Ein Hungersnot, EIN HUNGERSNOT, ein Hungersnot znamená hlad, bída, nouze či hlad, bieda, núdza – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; Hungrtuch – Hungertuch, HUNGERTUCH - substantivum neutra se členem určitým: DerHungrtuch – Der Hungertuch, DER HUNGERTUCH, der Hungertuch - a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnHungrtuch – Ein Hungertuch, EIN HUNGERTUCH, ein Hungertuch znamená trpět hladem, hladovět, třít bídu či trpieť hladom, hladovať, trieť biedu – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; hungern – Hungern, HUNGERN, hungern znamená být hladný, hladovět, trpět hladem, nejíst, postit se či byť hladný, hladovať, trpieť hladom, nejesť, postiť sa; hungrig – Hungrig, HUNGRIG, hungrig znamená hladný, hladový, lačný; Věta: Ich hábe Hungr. – Ich habe Hunger. ICH HABE HUNGER. Znamená: “Já mám hlad.” či “Ja mám hlad.” anebo druhou možností je i: Věta: Ez hungrt mich. – Es hungert mich. ES HUNGERT MICH. znamená: “Jsem hladný.” či “Som hladný.” anebo třetí možností je i: Věta: Ichbinhungern. – Ich bin hungern. ICH BIN HUNGERN. znamená: “Jsem hladný.” či “Som hladný.”
17./ Norština: Jei vil spise. – Jeg vil spise. JEG VIL SPISE. doslovný překlad cca: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.”; Věta: Jæiæ:r sülten. nebo alespoň Jeiér sylten. – Jeg er sulten. JEG ER SULTEN. znamená: “Mám hlad.”; – samohlásku “ü” vyslovíme stejně jako v němčině, a pokud ani němčinu neznáte, tak tu samohlásku “ü” můžete vyslovovat i jako obyčejné hluboké “y”; samohláska “æ” se zase vyslovuje jako široce otevřené “e” blížící se téměř “a” 
18./ Polština: Chceη ješć. nebo Chceη ješť. - Chcę ješć. CHCĘ JEŠĆ. Doslovný překlad: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.” anebo druhou možností je též i: Chceη mi sieη ješć. nebo Chceη mi sieη ješť. – Chcę mi się ješć. CHCĘ MI SIĘ JEŠĆ. Doslovný překlad: “Chce se mi jíst.” či “Chce sa mi jesť.” anebo jednoduše jen: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.”; – exaktně vzato: samohláska “ę” v modálním slovesu “Chcę” je nosovka a tedy “n” jsem tam ve výslovnosti “chcen” do závorky jen pro Vás jako berličku napsal navíc; - ješć. nebo ješť. – Ješć, JEŠĆ, ješć znamená jíst či jesť; - pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”; jádwo nebo jáduo – Jadło, JADŁO, jadło znamená pokrm, jídlo či jedlo; daně nebo danie – Danie, DANIE, danie znamená jídlo, chod jídla či jedlo, chod jedla; pokarm – Pokarm, POKARM, pokarm znamená pokrm, jídlo či jedlo; gwud – Głód, GŁÓD, głód znamená hlad; guodny nebo gwudny – Głódny, GŁÓDNY, głódny znamená hladný, hladový; gwodovať – Głodować, GŁODOWAĆ, głodować znamená hladovět, nemít co jíst či hladovať, nemať čo jesť; gwodovy – Głodowy, GŁODOWY, głodowy znamená hladový; Věta: “Mam gwud. – Mam głod. MAM GŁOD. znamená: “Mám hlad.” 
19./ Portugalština: Kéru kumér. – Quero comer. QUERO COMER Doslovný překlad: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.”;  kumér – Comer, COMER, comer znamená jíst či jesť; komida – Comida, COMIDA, comida znamená jídlo či jedlo; refejkao – Refeiçao, REFEIÇAO, refeiçao znamená chod, jídlo či jedlo; prato – Prato, PRATO, prato znamená jídlo, talíř či jedlo, tanier; fóme – Fome, FOME, fome znamená hlad; esfomeado – Esfomeado, ESFOMEADO, esfomeado znamená vyhladovělý či vyhladovaný; Věta: Teňu fóme. – Tenho fome. TENHO FOME. znamená: “Mám hlad.”
20./ Rumunština: Aš dorí se menönk. nebo Aš dorí se menenk. - Aş dori să mănânc. AŞ DORI SĂ MĂNÂNC. doslovný překlad cca: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.”; – ve slově “monönk” dotyčná samohláska “ö” prakticky téměř úplně zaniká
21./ Ruština: Ja chačú jesť. - Ja choču estь. - Я хочу есть. Я ХОЧУ ЕСТЬ. Doslovný překlad: “Já chci jíst.” či “Ja chcem jesť.”; - jesť – estь – Есть, ЕСТЬ, есть znamená jíst či jesť; kušať – kušatь – Кушать, КУШАТЬ, кушать znamená jíst; kušaně nebo kušaňe – kušanьe – Кушанье, КУШАНЬЕ, кушанье znamená jídlo; edá – eda – Еда, ЕДА, еда znamená strava, jídlo; bljúdo – bljudo – Блюдо, БЛЮДО, блюдо znamená jídlo, mísa či jedlo, misa; gólod – golod – Голод, ГОЛОД, голод znamená hlad; galódnyj – golodnyj – Голодный, ГОЛОДНЫЙ, голодный znamená hladný, lačný, hladový; galodáť – golodatь – Голодать, ГОЛОДАТЬ, голодаты hladovět, trpět hladem či hladovať, trpieť hladom;  Věta: Ja  góloden. – Ja goloden. – Я голоден. Я ГОЛОДЕН. Znamená: “Mám hlad.” anebo “Jsem hladný.” či “Som hladný.”
22./ Řečtina: Egho dhelo na fagho. - Ego thélo na fágo. – Εγω θελω να φαγω. ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΑΓΩ. Doslovný překlad cca: “Já chci jíst.” či “Ja chcem jesť.”; tróo nebo troo – tróo – Τρωω, ΤΡΩΩ, τρωω znamená jíst, stravovat se, požívat něco, krmit se či jesť, stravovať sa, požívať niečo, kŕmiť sa; jevmatýzo nebo jevmatyzo – geymatízo – Γευματιυω, ΓΕΥΜΑΤΙΖΩ, γευματιζο znamená jíst či jesť; fají nebo faji – faí - Φαι, ΦΑΙ, φαι anebo společně i se členem se to píše: tofají nebo tofaji – to faí – Το φαι, ΤΟ ΦΑΙ, το φαι - přízvuk je na posledním písmenu - znamená potrava, jídlo či jedlo; fajitó nebo fajito – fagitó – Φαγητο, ΦΑΓΙΤΟ, φαγιτο anebo společně i se členem se to píše: tofajitó nebo tofajito – to fagitó – Το φαγητο, ΤΟ ΦΑΓΙΤΟ, το φαγιτο -  přízvuk je na posledním písmenu - znamená potrava, jídlo či jedlo; pína nebo pina – peina – Πεινα, ΠΕΙΝΑ, πεινα znamená hlad; pinó – peino – Πεινω, ΠΕΙΝΩ, πεινω znamená hladovět či hladovať; Věta: Pinao. – Peinao. – Πειναω. ΠΕΙΝΑΩ. znamená: “Mám hlad.”
23./ Srbochorvatština: Choću da jedem. nebo Choťu da jedem. – Hoću da jedem. HOĆU DA JEDEM. – Хођу да једем. ХОЋУ ДА ЈЕДЕМ. Doslovný překlad: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.”; anebo druhou možností je i: Ja choću jesty. nebo Ja choťu jesty. – Ja hoću jesti. JA HOĆU JESTI. – Ја хоћу јести. ЈА ХОЋУ ЈЕСТИ.; Doslovný překlad: “Já chci jíst.” či “Ja chcem jesť.” – Píšeme-li latinkou, tak laryngálu “h” čteme jako “ch”; pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”; jesty – Jesti, JESTI, jesti – Јести, ЈЕСТИ, јести znamená jíst či jesť; jelo – Jelo, JELO, jelo – Јело, ЈЕЛО, јело znamená jídlo či jedlo;  obrok – Obrok, OBROK, obrok – Оброк, ОБРОК, оброк znamená pokrm, jídlo, porce, dávka jídla či pokrm, jedlo, porcia, dávka jedla; gladan – Gladan, GLADAN, gladan – Гладан, ГЛАДАН, гладан znamená hladný, hladový; glad – Glad, GLAD, glad – Глад, ГЛАД, глад znamená hlad; Věta: Gladansam. – Gladan sam. GLADAN SAM. – Гладан сам. ГЛАДАН САМ. znamená: “Mám hlad.” anebo “Jsem hladný.” či “Som hladný.”
24./ Staroslověnština: Ja chatěť jasti. - Ja chatětь jasti.  – znamená větu: “Já chci jíst.” či “Ja chcem jesť.”; jasti nebo iasti – iasti znamená jíst či jesť; jad nebo iad – iadь znamená jídlo, pokrm či jedlo, pokrm; gladn – gladn znamená hladný; glad – glad znamená hlad; brašňce – brašьnьce znamená jídlo, pokrm či jedlo, pokrm
25./ Španělština: Déseo komér. – Deseo comer. DESEO COMER. Doslovný překlad cca: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.”; komér. – Comer, COMER, comer znamená jíst, žrát či jesť, žrať; komida – Comida, COMIDA, comida - substantivum feminina se členem určitým: lakomida – La comida, LA COMIDA, la comida - substantivum feminina se členem neurčitým: unakomida – Una comida, UNA COMIDA, una comida znamená jídlo či jedlo; plato – Plato, PLATO, plato - substantivum maskulina se členem určitým: elplato – El plato, EL PLATO, el plato - substantivum maskulina se členem neurčitým: unplato – Un plato, UN PLATO, un plato znamená pokrm, chod, mísa talíř, jídlo či pokrm, chod, misa, tanier, jedlo; ambre – Hambre, HAMBRE, hambre - substantivum feminina se členem určitým: elambre – El hambre, EL HAMBRE, el hambre - substantivum feminina se členem neurčitým: unambre – Un hambre, UN HAMBRE, un hambre znamená hlad; - přízvuk u substantiva “ambre” je na samohlásce “a”; ambrjénto – Hambriento, HAMBRIENTO, hambriento znamená hladový; Věta: Tengo ambre. – Tengo hambre. TENGO HAMBRE. znamená: “Mám hlad.”; - u slovesa “Tengo” je přízvuk na samohlásce “e”, u substantiva “ambre” je přízvuk na samohlásce “a”
26./  Švédština: Jag vill äta. nebo Jag vill eta. – Jag vill äta. JAG VILL ÄTA. Doslovný překlad: “Já chci jíst.” či “Ja chcem jesť.”; - äta nebo eta – Äta, ÄTA, äta znamená jíst či jesť; – samohlásku “ä” čteme úplně stejně jako čteme “ä” například ve slově “päť” ve slovenštině. Pokud jste se však ale ze samohláskou “ä” ještě nikdy nesetkali, tak ji můžete vyslovit i jako velmi hluboké obyčejné české “e”; móltýden – Måltiden, MÅLTIDEN, måltiden znamená jídlo či jedlo; hön-ngri nebo hun-ngri – Hungrig, HUNGRIG, hungrig znamená hladný, hladový; Věta: Jaié hön-ngri. nebo Jaié hun-ngri. – Jag är hungrig. JAG ÄR HUNGRIG. znamená: “Mám hlad.” anebo doslova: “Jsem hladný.” či “Som hladný.”; - při výslovnosti “är” ¨se samohláska “ä” vysloví jako se vyslovuje “ä” ve slovenštině “ä”, a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ä” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina: Jemek istijorum. – Yemek Istiyorum. YEMEK ISTIYORUM. doslovný překlad cca: “Chci jíst.” či “Chcem jesť.”; – v “Jemek” přízvuk je na druhé slabice “mek”, respektive na její sabohlásce “e”, v “istijorum” přízvuk je na samohlásce “o” Doslovný překlad cca: “Já chci jíst.” či “Ja chcem jesť.”; jemek – Yemek, YEMEK, yemek znamená jíst či jesť; – v “Jemek” přízvuk je na druhé slabice “mek”, respektive na její sabohlásce “e”; taám – Taam, TAAM, taam znamená jídlo či jesť; - u substantiva “taám” přízvuk vyslovíme na druhé samohlásce “á”, která se vysloví dlouze, čímž se liší od první samohlásky “a”, která se zase naopak vysloví krátce
28./ Ukrajinština: Ja chóču jísty. - Ja choču isti. - Я хочу їсти. Я ХОЧУ ЇСТИ. Doslovný překlad: “Já chci jíst.” či “Ja chcem jesť.”; jísty - isti – Їсти, ЇСТИ, їсти znamená jíst či jesť; obíd – obid – Обід, ОБІД, обід znamená jídlo či jedlo


20.4.2./ česky: chléb, slovensky: chlieb (podstatné jméno):
1./Angličtina: bred – Bread, BREAD, bread
2./ Arabština: chubz - chubz je výraz spisovní a hovorový výraz syrský; Aéš - Aéš je hovorový výraz egyptský kde všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!; chubez - chubuz je hovorový výraz irácký; chubiz - chubiz je hovorový výraz perského zálivu; chobz - chobz je hovorový výraz marocko-tuniský; - výraz kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!
3./ Bulharština: chljáb - chljab – Хляб, ХЛЯБ, хляб – přízvuk je na samohlásce ”a”
4./ Čínština: mien-pao - mien-pao – při výslovnosti “pao” je průběh melodie rovný ve vysoké poloze
5./ Dánština: brödh nebo bredh – Brød, BRØD, brød – při výslovnosti se samohláska “ø” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: pano – Pano, PANO, pano
7./ Finština: leipä nebo lejpe – Leipä, LEIPÄ, leipä – úplně poslední samohlásku “ä” ve slabice “pä” čteme stejně jako hluboké “ä” ve slovenštině; a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: peη – Pain, PAIN, pain - substantivum maskulina se členem určitým: lpeη – Le pain, LE PAIN, le pain - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpeη – Un pain, UN PAIN, un pain – souhláska “η” se čte nosově
9./ Hindština: rótý - rótí
10./ Holandština: brót – Brood, BROOD, brood anebo společně i se členem: hetbrót – Het brood, HET BROOD, het brood – při výslovnosti “het” samohláska “e” uprostřed téměř zaniká - het
11./ Indonézština: roty – Roti, ROTI, roti
12./ Italština: páne - Pane, PANE, pane - substantivum maskulina se členem určitým: ilpáne - Il pane, IL PANE, il pane - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpáne - Un pane, Un PANE, un pane
13./ Korejština: šikppang – sikppang nebo druhá vatianta ppang – ppang nebo třetí varianta hylleby – hylleby – ať již se jedná o zdvojené souhlásky “pp” v první variantě, nebo o zdvojené souhlásky “pp” ve druhé variantě, nebo o zdvojené souhlásky “ll” ve třetí variantě, ve všech třech variantách se tyto zdvojené souhlásky vždy vyslovují ostře a důrazně
14./ Latina: pánys - Panis, PANIS, panis
15./ Maďarština: keňír – Kenyér, KENYÉR, kenyér anebo společně i se členem neurčitým: eďkeňír – Egy kenyér, EGY KENYÉR, egy kenyér
16./ Němčina: Brót – Brot, BROT - substantivum neutra se členem určitým: DasBrót - Das Brot, DAS BROT, das Brot a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnBrót - Ein Brot, EIN BROT, ein Brot – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: bröd nebo bred – Bröd, BRÖD, bröd - při výslovnosti “bröd” vyslovíme samohlásku “ö” obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
18./ Polština: chleb – Chleb, CHLEB, chleb
19./ Portugalština: páú - Pão, PÃO, pão – zdvojená samohláska “ao” se čte jako nosovka – “páõ”
20./ Rumunština: pöjne – Pâine, PÂINE, pâine – v substantivu “pöjne” dotyčná samohláska “ö” v první slabice “pöj” prakticky téměř úplně zaniká
21./ Ruština: chlěb nebo chljéb – chleb – Хлеб, ХЛЕБ, хлеб – ve výslovnosti souhláska “l” je poněkud změkčována následující samohláskou “e”
22./ Řečtina:  psomi - psomí – Ψωμι, ΨΩΜΙ, ψωμι anebo společně i se členem se to píše topsomi - to psomí – Το ψωμι, ΤΟ ΨΩΜΙ, το ψωμι
23./ Srbochorvatština: chleb – Hleb, HLEB, hleb – Хлеб, ХЛЕБ, хлеб anebo eventuálně též i  kruch – Kruh, KRUH, kruh – Крух, КРУХ, крух – substantivum “hleb” je univerzální srbochorvatský výraz; zatímco substantivum “kruh” je více-méně jen novotvar chorvatský
24./ Staroslověnština: chlěb nebo chlieb anebo i chlijeb - chlěbъ – tj. doslova: píše se (hláskuji): ch + l + staroslověnské “jať” které čteme jako ě či ie nebo i ije + b + měkký jer (znak)
25./ Španělština: pan – Pan, PAN, pan - substantivum maskulina se členem určitým: elpan – El pan, EL PAN, el pan - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpan – Un pan, UN PAN, un pan
26./  Švédština: brödet nebo bredet – Brödet, BRÖDET, brödet – samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina: ekmek – Ekmek, EKMEK, ekmek – přízvuk je na poslední samohlásce “e”
28./ Ukrajinština: chlyb – chlib – Хліб, ХЛІБ, хліб 


21.4.3./ česky: polévka, slovensky: polievka (podstatné jméno):
1./Angličtina: súp – Soup, SOUP, soup jako například: bramborová polévka (česky) anebo zemiaková polievka (slovensky): poteitou súp – Potato soup, POTATO SOUP, potato soup; brokolicová polévka: ‘brokoly súp – Broccoli soup, BROCCOLI SOUP, broccoli soup; cibulová polévka: ‘anjon súp – Onion soup, ONION soup, onion soup; česneková polévka: ‘gályk súp – Garlic soup, GARLIC SOUP, garlic soup; čočková polévka: lentl súp – Lentil soup, LENTIL SOUP, lentil soup; dršťková polévka: trajp súp – Tripe soup, TRIPE SOUP, tripe soup; slepičí polévka (česky) či slepačia polievka (slovensky) anebo její ještě další název je drůbeží polévka (česky) či hydinová polievka: čikin súp – Chicken soup, CHICKEN SOUP, chicken soup; fazolová polévka (česky) anebo fazuľová polievka (slovensky): bín soup – Bean soup, BEAN SOUP, bean soup; houbová polévka (česky) anebo hubová polievka (slovensky): mašrum súp – Mushroom soup, MUSHROOM SOUP, mushroom soup; hovězí vývar s nudlemi (česky) anebo hovädzí vývar s rezancami (slovensky): bíf brod wid núdls – Beef broth with noodles, BEEF BROTH WITH NOODLES, beef broth with noodles; hrachová polévka: pí súp – Pea soup, PEA SOUP, pea soup; chřestová polévka: ésperegus súp – Asparagus soup, ASPARAGUS SOUP, asparagus soup; kari: kari súp – Curry soup, CERRY SOUP, curry soup; kmínová polévka (česky) anebo rascová polievka (slovensky): ‘kaerwej súp – Caraway soup, CARAWAY SOUP, caraway soup; mrkvová polévka: kaert súp – Carrot soup, CARROT SOUP, carrot soup; pórková polévka: lýk súp – Leek soup, LEEK SOUP, leek soup; račí polévka: krejfiš súp – Crayfish soup, CRAYFISH SOUP, crayfish soup; rajská či rajčatová polévka (česky) anebo paradajková polievka (slovensky): tomátou súp – Tomato soup, TOMATO SOUP, tomato soup; rybí polévka: fiš súp – Fish soup, FISH SOUP, fish soup; zelná polévka (česky) anebo kapustová polievka (slovensky): ‘kaebidž súp – Cabbage soup, CABBAGE SOUP, cabbage soup; špenátová polévka: ‘spinidž súp – Spinach soup, SPINACH SOUP, spinach soup; zeleninová polévka: ‘vedžitobl súp – Vegetable soup, VEGETABLE SOUP, vegetable soup
2./ Arabština: hasae – hasae například: bramborová polévka: hasae batata anebo hasae batatys - hasae batata anebo hasae batatis, česneková polévka: hasae tlum – hasae tlum, slepičí polévka: hasae dadžádž – hasae dadžádž, zeleninová polévka: hasae chudbar – hasae chudbar; anebo druhou možností je: šurba nebo šúrba - šurba nebo šúrba je výraz spisovní + hovorový výraz egyptsko-syrský; sálóna - sálóna je hovorový výraz perského zálivu; šorba - šorba je hovorový výraz marocko-tuniský; anebo třetí možností je: hrirá – hrirá = harira 
3./ Bulharština: súpa – supa – Супа, СУПА, супа – jedná se ve všeobecnosti o pojem “polévka”, v případě substantiva “supa” přízvuk je na samohlásce “u”; anebo čorbá – čorba – Чорба, ЧОРБА, чорба – “čorba” je zase konkrétně taková hustá polévka, v případě substantiva “čorba” přízvuk je na samohlásce “a”; druhy polévek – například: bramborová polévka: kartófena súpa – kartofena supa – Картофена супа, КАРТОФЕНА СУПА, картофена супа; hovězí polévka (česky) alebo hovädzia polievka (slovensky): govéžda súpa – govežda supa – Говежда супа, ГОВЕЖДА СУПА, говежда супа; polévka s knedlíčky: súpa s knédly – supa s knedli – Супа с кнедли, СУПА С КНЕДЛИ, супа с кнедли; polévka s těstovinami: súpa s fidé – supa s fide – Супа с фиде, СУПА С ФИДЕ, супа с фиде; rybí polévka: rýbena čorbá – ribena čorba – Рибена чорба, ПИБЕНА ЧОРБА, рибена чорба; zeleninová polévka: zelenčúkova súpa – zelenčukova supa – Зеленчукова супа, ЗЕЛЕНЧУКОВА СУПА, зеленчукова супа
4./ Čínština: tcháng - tcháng – při výslovnosti tohoto substantiva je průběh melodie rovný ve vysoké poloze = například: čú-kár tcháng - čú-kár tcháng = játrová polévka; suán la tcháng - suán la tcháng = kyselopálivá polévka; ťí-tan tcháng - ťí-tan tcháng = vaječná polévka; sán sién tcháng - sán sién tcháng = zeleninová polévka s houbami
5./ Dánština: supe anebo sobе – Suppe, SUPPE, suppe – přízvuk je na samohlásce “o”, samohláska “e” téměř zaniká; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!; = například: kétofl supe – Kartoffel suppe, KARTOFFEL SUPPE, kartoffel suppe = bramborová polévka; vidloj supe – Hvidløg suppe, HVIDLØG SUPPE, hvidløg suppe = česneková polévka; hönse supe – Hønse suppe, HØNSE SUPPE, hønse suppe = slepičí polévka; g:önseg: supe – Grønsager suppe, GRØNSAGER SUPPE, grønsager suppe = zeleninová polévka
6./ Esperanto: supo – Supo, SUPO, supo = polévka: například: zeleninová polévka: legoma supo – Legoma supo, LEGOMA SUPO, legoma supo; zelní polévka: brasika supo – Brasika supo, BRASIKA SUPO, brasika supo; bramborová polévka: terpoma supo – Terpoma supo, TERPOMA SUPO, terpoma supo; cibulová polévka: cepa supo – Cepa supo, CEPA SUPO, cepa supo; slepičí polévka: kokina supo – Kokina supo, KOKINA SUPO, kokina supo; houbová polévka: funga supo – Funga supo, FUNGA SUPO, funga supo; chlebová polévka: pana supo – Pana supo, PANA SUPO, pana supo; játrová polévka (česky) anebo pečeňová polievka (slovensky): hepata supo – Hepata supo, HEPATA SUPO, hepata supo; kuřecí polévka: kokida supo – Kokida supo, KOKIDA SUPO, kokida supo; hrachová polévka: piza supo – Piza supo, PIZA SUPO, piza supo; okurková polévka: kukuma supo – Kukuma supo, KUKUMA SUPO, kukuma supo; rajčatová polévka (česky) anebo paradajková polievka (slovensky): tomata supo – Tomata supo, TOMATA SUPO, tomata supo; rybí polévka: fiša supo – Fiša supo, FIŠA SUPO, fiša supo; vaječná polévka: ova supo – Ova supo, OVA SUPO, ova supa; dalšími možnostmi jsou: vývar: buljono – Buljono, BULJONO, buljono; guláš: gulašo – Gulašo, GULAŠO, gulašo
7./ Finština: kejtto – Keitto, KEITTO, keitto – přízvuk je na samohlásce “e”, obě souhlásky “d” se říkají odděleně; = například: rybí polévka: kalakejtto – Kalakeitto, KALAKEITTO, kalakeitto; hrachová polévka: hernekejtto – Hernekeitto, HERNEKEITTO, hernekeitto; slepičí polévka: kanakejtto – Kanakeitto, KANAKEITTO, kanakeitto; zeleninová polévka: vihanneskejtto – Vihanneskeitto, VIHANNESKEITTO, vihanneskeitto
8./ Francouzština: sup – Soupe, SOUPE, soupe - substantivum feminina se členem určitým: lsup – La soupe, LA SOUPE, la soupe - substantivum feminina se členem neurčitým: unesup – Une soupe, UNE SOUPE, une soupe. Jednotlivé druhy polévek - například: zelná polévka: sup o šu – Soupe aux choux, SOUPE AUX CHOUX, soupe aux choux; česneková polévka: sup a laj – Soupe à l’ail, soupe à l’ail; cibulová polévka: sup a luaňo – Soupe à l’oignon, soupe à l’oignon; zeleninová polévka: sup d legüm – Soupe de légumes, SOUPE DE LÉGUMES, soupe de légumes; zelná polévka (česky) anebo kapustová polievka (slovensky): sup aux choux – Soupe aux choux, SOUPE AUX CHOUX, soupe aux choux; anebo druhou možností je: potaž anebo potáž – Potage, POTAGE, potage - substantivum maskulina se členem určitým: lpotaž anebo lpotáž – Le potage, LE POTAGE, le potage - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpotaž anebo unpotáž – Un potage, UN POTAGE, un potage - při výslovnosti člen se substantivem tak splývají, že samohláska “e” v maskulinním členu určitém “le” téměř zaniká
9./ Hindština: súp – súp = například: tymátar súp - timátar súp = česneková polévka, čikan ká súp -čikan ká súp = slepičí polévka, sabzí ká súp - sabzí ká súp = zeleninová polévka; anebo šorbá – šorbá = bramborová polévka
10./ Holandština: sup – Soep, SOEP, soep anebo společně i se členem: de sup – De soep, DE SOEP, de soep – při výslovnosti “de” samohláska “e” uprostřed téměř zaniká - de; například: bramborová polévka: de Árdapolsup – De aardappelsoep, DE AARDAPPELSOEP de aardappelsoep; česneková polévka: de knoflóksup – De knoflooksoep, DE KNOFLOOKSOEP, de knoflooksoep; slepičí polévka: de kiponsup – De kippensoep, DE KIPPENSOEP, de kippensoep; zeleninová polévka: de chrúntosup – De groentesoep, DE GROENTESOEP, de groentesoep
11./ Indonézština: sop – Sop, SOP, sop
12./ Italština: minéstra – Minestra, MINESTRA, minestra - substantivum feminina se členem určitým: laminéstra – La minestra, LA MINESTRA, la minestra - substantivum feminina se členem neurčitým: unaminéstra – Una minestra, UNA MINESTRA, una minestra; Jednotlivé druhy polévek - například: bramborová polévka: la minéstra dy patáte – La minestra di patate, LA MINESTRA DI PATATE, la minestra patate; zeleninová polévka: la minéstra dy ortádži – La minestra di ortaggi, LA MINESTRA DI ORTAGGI, la minestra di ortaggi anebo la minéstra dy verdura – La minestra di verdura, LA MINESTRA DI VERDURA, la minestra di verdura anebo druhou možností názvu pro polévku je: dzúppa – zuppa, ZUPPA,  zuppa - substantivum feminina se členem určitým: ladzúppa – La zuppa, LA ZUPPA, la zuppa - substantivum feminina se členem neurčitým: unadzúppa – Una zuppa, UNA ZUPPA, una zuppa. Jednotlivé druhy polévek – například: česneková polévka: la dzzúppa aláljo – La zuppa all’aglio, LA ZUPPA ALL’AGLIO, la zuppa all’aglio ale může se říct též: la minéstra dy ágljo – La minestra di aglio, LA MINESTRA DI AGLIO, la minestra di aglio; a třetí možností názvu pro polévku je: brodo – Brodo, BRODO, brodo - substantivum maskulina se členem určitým: ilbrodo – Il brodo, IL BRODO, il brodo - substantivum maskulina se členem neurčitým: unbrodo – Un brodo, UN BRODO, un brodo. Jednotlivé druhy polévek – například: slepičí polévka: il bródo ristrétto dy gallýna – Il brodo ristretto di gallina, IL BRODO RISTRETTO DI GALLINA, il brodo ristretto di gallina ale může se říct též: la minéstra dy gallána – La minestra di gallina, LA MINESTRA DI GALLINA, la minestra di gallina; další druhy polévek: čočková polévka: la minéstra dy lentyčie – La minestra di lenticchie, LA MINESTRA DI LENTICCHIE, la minestra di lenticchie; dršťková polévka: la minéstra kon la trippa – La minestra con la trippa, LA MINESTRA CON LA TRIPPA, La minestra con la trippa; fazolová polévka: la minéstra dy fagioly – La minestra di fagioli, LA MINESTRA DI FAGIOLI, la minestra di fagioli; hovězí vývar s nudlemi: il brodo  dy manzo kon pastine – Il brodo di manzo con pastine, IL BRODO DI MANZO CON PASTINE, il brodo di manzo con pastine; hrachová polévka s uzeným masem: la minéstra dy piselly kon karne affumikata - La minestra di piselli con carne affumicata, LA MINESTRA DI PISELLI CON CARNE AFFUMICATA, la minestra di piselli con carne affumicata; pórková polévka: la minéstra dy porro – La minestra di porro, LA MINESTRA DI PORRO, la minestra di porro; rybí polévka: la minéstra dy peske – La minestra di pesce, LA MINESTRA DI PESCE, la minestra di pesce
13./ Korejština: kuk – kuk = jako například: bramborová polévka: kamdžakuk – kamdžakuk; polévka z mořských řas: mijókkuk – mijókkuk; polévka s masovými taštičkami: mandukuk – mandukuk; polévka s rýžovými koláčky: ttokkuk – tokuk; polévka ze sójových výhonků: kchongnamulkuk – kchongnamulkuk; - samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě; oblíbené jsou ale i polévky čínského původu jako například: slepičí polévka se ženšenem a čínskými datlemi: kesamtchang – kesamtchang; polévka z hovězích žeber: kalbitchang – kalbitchang; pikantní rybí polévka: meuntchan6 – meuntchang; polévka ze škeblí: čogetchang – čogetchang; a čínského původu jsou ovšemže takové polévky jako například: pikantní polévka ze sójové pasty: töndžang ččige - töndžang ččige; pikantní polévka z nakládaného čínského zelí: kimčchi ččige - kimčchi ččige a ovšemže i množství dalších druhů polévek jako například: nudlová polévka: kuksu/ ramjón - kuksu/ ramjón; zeleninová polévka: jačche supchu - jačche supchu; polévka s noky: sudžebi - sudžebi
14./ Latina: juskulum – Iusculum, IUSCULUM, iusculum; ale úplně něco jiného je například krupicová polévka: ptysanárium – Ptisanarium, PTISANARIUM, ptisanarium
15./ Maďarština: leveš - Leves, LEVES, leves anebo společně i se členem neurčitým: eďleveš – Egy leves, EGY LEVES, egy leves znamená polévka; bramborová polévka (česky) anebo zemiaková polievka (slovensky): krumplyleveš – Krumplileves, KRUMPLILEVES, krumplileves anebo druhou možností je: burgoňaleveš – Burgonyaleves, BURGONYALEVES, burgonyaleves; fazolová polévka (česky) anebo fazuľová polievka (slovensky): bableveš – Bableves, BABLEVES, bableves; fazolová polévka se smetanou (česky) anebo fazuľová polievka so smotanou (slovensky): jókaj bableveš – Jókai bableves, JÓKAI BABLEVES, jókai bableves; fazolová polévka s uzeným kolenem (česky) anebo fazuľová polievka s údeným kolenom (slovensky): čilkeš bubleveš – Csülkös bableves, CSÜLKÖS BABLEVES, csülkös bableves; gulášová polévka: gujášleveš – Gulyásleves, GULYÁSLEVES, gulyásleves; houbová polévka (česky) anebo hubová polievka (slovensky): gombaleveš – Gombaleves, GOMBALEVES, gombaleves; hovězí vývar (česky) anebo hovädzí vývar (slovensky): eréleveš – Erőleves, ERŐLEVES, erőleves; hrášková polévka: zöldborsóleveš anebo zeldborsóleveš – Zöldborsóleves,  ZÖLDBORSÓLEVES, zöldborsóleves anebo borsóleveš – Borsóleves,  BORSÓLEVES, borsóleves; květáková polévka (česky) anebo karfiolová polievka (slovensky): karfiolleveš – Karfiolleves, KARFIOLLEVES, karfiolleves; pikantní rybí polévka: haláslé – Halászlé, HALÁSZLÉ, halászlé; polévka z fazolových lusků: zöldbableveš anebo zeldbableveš – Zöldbableves, ZÖLDBABLEVES, zöldbableves; rajčatová polévka (česky) anebo paradajková polievka (slovensky): paradyčomleveš – Paradicsomleves, PARADICSOMLEVES, paradicsomleves; slepičí polévka se zeleninou: újházi ťúkleveš – Újházy tyúkleves, ÚJHÁZY TYÚKLEVES, újhazy tyúkleves; studená jablečná polévka se sladkou smetanou: almaleveš – Almaleves, ALMALEVES, almaleves; studená ovocná polévka se sladkou smetanou: ďimilčleveš – Gyümölcsleves, GYÜMÖLCSLEVES, gyümölcsleves; studená višňová polévka se sladkou smetanou: meďďleveš –Meggyleves, MEGGYLEVES, meggyleves; vývar z kostí: čontleveš –Csontleves, CSONTLEVES, csontleves; zeleninová polévka: zöldšégleveš anebo zeldšégleveš – Zöldségleves, ZÖLDSÉGLEVES, zöldségleves; zelná polévka s klobásou (česky) anebo kapustová polievka s klobáskou (slovensky): korejleveš – Korhelyleves, KORHELYLEVES, korhelyleves
16./ Němčina: Zupe – Suppe, SUPPE - substantivum feminina se členem určitým: DýZupe - Die Suppe, DIE SUPPE, die Zuppe a substantivum feminina se členem neurčitým: AjneZupe - Eine Suppe, EINE SUPPE, eine Zuppe – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; například: bramborová polévka: Dý Kartóflzupe – Die Kartoffelsuppe, DIE KARTOFFELSUPPE; česneková polévka: Dý Knoblauchzupe – Die Knoblauchsuppe, DIE KNOBLAUCHSUPPE; dršťková polévka: Dý Kutelflekzupe – Die Kuttelflecksuppe, DIE KUTTELFLECKSUPPE; gulášová polévka: Dý Gulášzupa – Die Gulaschsuppe, DIE GULASCHSUPPE; hovězí polévka: Dý Rindzupe – Die Rindsuppe, DIE RINDSUPPE; nudlová polévka: Dý Núdlzupe – Die Nudelsuppe, DIE NUDELSUPPE; rajčatová polévka: Dý Tomátn:zupe – Die Tomatensuppe, DIE TOMATENSUPPE; slepičí polévka (česky) či slepačia polievka (slovensky) anebo kuřecí polévka (česky) či kuracia polievka (slovensky): Dý Hünrzupe či Dý Hýnrzupe anebo Dý Hünezupe či Dý Hynezupe – Die Hühnersuppe, DIE HÜHNERSUPPE; zeleninová polévka: Dý Gemü:zezupe anebo Dý Gemýzezupe – Die Gemüsesuppe, DIE GEMÜSESUPPE anebo též i polévka ve smyslu bujón: Dý Brýhe - Die Brühe, DIE BRÜHE
17./ Norština: süpo nebo süpe anebo sype – Suppe, SUPPE, suppe = samohlásku “ü” vyslovíme stejně jako v němčině, a pokud ani němčinu neznáte, tak tu samohlásku “ü” můžete vyslovovat i jako obyčejné hluboké “y”; například: bramborová polévka: putétsüpo – Potetsuppe, POTETSUPPE, potetsuppe; česneková polévka: vítlö:ksüpo –Hvitløksuppe, HVITLØKSUPPE, hvitløksuppe; slepičí polévka: kylynsüpo – Kyllingsuppe, KYLLINGSUPPE, kyllingsuppe; zeleninová polévka: grönsáksüpo – Grønnsakssuppe, GRØNNSAKSSUPE, grønnsakssuppe; 
18./ Polština: zupa – Zupa, ZUPA, zupa anebo rosów nebo rosóu – Rosół, ROSÓŁ, rosół – píše se “rosól” s přeškrtnutým “l” a znamená to fakticky  vývar z masa, bouillon; druhy polévek – například: bramborová polévka (česky) anebo zemiaková polievka (slovensky): zupa ziemňačana – Zupa ziemniaczana, ZUPA ZIEMNIACZANA, zupa ziemniaczana; česneková polévka: zupa čosnkova – Zupa czosnkowa, ZUPA CZOSNKOWA, zupa czosnkowa; čočková polévka (česky) anebo šošovicová polievka (slovensky): zupa z sočevici – Zupa z soczewicy, ZUPA Z SOCZEWICY, zupa z soczewicy; dršťková polévka: flačky – Flaczki, FLACZKI, flaczki; fazolová polévka (česky) anebo fazuľová polievka (slovensky): zupa fazolova – Zupa fasolowa, ZUPA FASOLOWA, zupa fasolowa; hovězí vývar s nudlemi: rosów volovy z makaronem – Rosół wołowy z makaronem, ROSÓŁ WOŁOWY Z MAKARONEM, rosół wołowy z makaronem; hrachová polévka: zupa grochova – Zupa grochowa, ZUPA GROCHOWA, zupa grochowa; hrachová polévka s uzeným masem: grochóvka z miensem vendzonym – Grochówka z mięsem wędzonym, GROCHÓWKA Z MIĘSEM WĘDZONYM, grochówka z mięsem wędzonym; kroupová polévka: krupnik – Krupnik, KRUPNIK, krupnik; květáková polévka (česky) anebo karfiolová polievka (slovensky): zupa kalafjorova – Zupa kalafiorowa, ZUPA KALAFIOROWA, zupa kalafiorowa; kyselá bílá polévka s klobásou a bramborami zvaná baršč anebo žurek: baršč bjawy – Barszcz biały, BARSZCZ BIAŁY, barszcz biały anebo žurek – Żurek, ŻUREK, żurek; polévka z červené řepy zvaná červený baršč: baršč červony – Barszcz czerwony, BARSZCZ CZERWONY, barszcz czerwony; fakticky ruský boršč: baršč ukraiňski – Barszcz ukraiński, BARSZCZ UKRAIŃSKI, barszcz ukraiński; okurková polévka: zupa ogurkova – Zupa ogórkowa, ZUPA OGÓRKOWA, zupa ogórkowa; pórková polévka: zupa z poróv – Zupa z porów, ZUPA Z PORÓW, zupa z porów; rajčatová polévka (česky) anebo paradajková polievka (slovensky): zupa pomidorova – Zupa pomidorowa, ZUPA POMIDOROWA, zupa pomidorowa; rybí polévka: zupa rybna – Zupa rybna, ZUPA RYBNA, zupa rybna; slepičí polévka: rosów z kury – Rosół z kury, ROSÓŁ Z KURY, rosół z kury; vývar z červené řepy a masa zahuštěný smetanou jako druh studené polévky zvané litevský chwodnik: chwodnik lytevski – Chłodnik litewski, CHŁODNIK LITEWSKI, chłodnik litewski; zeleninová polévka: zupa jarzynova – Zupa jarzynowa, ZUPA JARZYNOWA, zupa jarzynowa; žampiónová polévka – zupa pěčarkova – Zupa pieczarkowa, ZUPA PIECZARKOWA, zupa pieczarkowa
19./ Portugalština: sópa anebo sopa – Sopa, SOPA, sopa; například: zeleninová polévka: sópa d legumeš anebo sopa d legumš – Sopa de legumes, SOPA DE LEGUMES, sopa de legumes;  zeleninová polévka se špagetami: sópa d legumeš kon makarrau anebo sopa d legumš kon makarrau – Sopa de legumes com macarrão, SOPA DE LEGUMES COM MACARRÃO, sopa de legumes com macarrão; bramborová polévka: sopa d batataš i senoura – Sopa de batatas e cenoura, SOPA DE BATATAS E CENOURA, sopa de batatas e cenoura; česneková polévka: sopa d legumš kon karne – Sopa de legumes com carne, SOPA DE LEGUMES COM CARNE, Sopa de legumes com carne; a úplně jinak je to u slepičí polévky: káinža d galýňa anebo kanža d galyňa – Canja de galinha, CANJA DE GALINHA, canja de galinha; chlebová polévka s česnekem: sópa aleintežána – Sopa alentejana, SOPA ALENTEJANA, sopa alentejana
20./ Rumunština: súpe – Supă, SUPĂ, supă  
21./ Ruština: sup – sup – Суп, СУП, суп = polévka, anebo buľón - bulьоn - Бульон, БУЛЬОН, бульон = bujón – v případě podstatného jména “buľón” po souhlásce “l” se píše měkký znak, tj. znamená to fakticky: bouillon, vývar z masa; druhy polévek - například: zeleninová polévka: avaščnój sup – ovoščnoj sup – Овощной суп, ОВОЩНОЙ СУП, овощной суп; slepičí polévka: kurínyj buľón - kurínyj bulьón – Куриный бульон КУРИНЫЙ БУЛЬОН, куриный бульон; ale též oblíben je i: boršč: boršč – boršč – Борщ, БОРЩ, борщ
22./ Řečtina:  supa - soýpa – Σουπα, ΣΟΥΠΑ, σουπα anebo společně i se členem se to píše isupa - i soýpa – Η σουπα, Η ΣΟΥΠΑ, η σουπα; například: bramborová polévka: supa me patates – soýpa me patátes – Σουπα με πατατες, ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, σουπα με πατατες; cibulová polévka: supa me kremidhi – soýpa me kremmýdi – Σουπα με κρεμμυδι, ΣΟΥΠΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙ, σουπα με κρεμμυδι; česneková polévka: supa me skordho – soýpa me skórdo – Σουπα με σκορδο, ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΣΚΟΡΔΟ, σουπα με σκορδο; čočková polévka: supa me fakji – soýpa me  fakí – Σουπα με φακη,  ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΦΑΚΗ, σουπα με φακη; dršťková polévka: pacás – patsás – Πατσας, ΠΑΤΣΑΣ, πατσας; drůbeží polévka: supa me kotopulo – soýpa me kotópoylo – Σουπα με κοτοπουλο, ΣΟΥΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, σουπα κοτοπουλο; fazolová polévka: supa me fasolia – soýpa me fasólia – Σουπα με φασολια, ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΦΑΣΟΛΙΑ, σουπα με φασολια anebo druhá možnost: fasolada – fasoláda – Φασολαδα, ΦΑΣΟΛΑΔΑ, φασολαδα; gulášová polévka: gulas – gkoylás – Γκουλας, ΓΚΟΥΛΑΣ, γκουλας; hovězí polévka s bramborem: kreatosúpa – kreatosoypa – Κρεατοσουπα, ΚΡΕΑΤΟΣΟΥΠΑ, κρεατοσουπα; hrachová polévka: supa me bizelya – soýpa me mtizélia – Σουπα με μτιζελια, ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΜΤΙΖΕΛΙΑ, σουπα με μτιζελια; chřestová polévka: supa me sparanji – soýpa me sparággi – Σουπα με σπαραγγι, ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΣΠΑΡΑΓΓΙ, σουπα με σπαραγγι; kuřecí polévka: supa me kotopulo – soýpa me kotópoylo – Σουπα με κοτοπουλο, ΣΟΥΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, σουπα κοτοπουλο; kmínová polévka (česky) anebo rascová polievka (slovensky): supa me kjimino – soýpa me kímino – Σουπα με κιμινο, ΣΟΥΠΑ ΚΙΜΙΝΟ, σουπα κιμινο; květáková polévka: supa me kunupidhi – soýpa me koynonpídi – Σουπα με κουνονπιδι, ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΥΝΟΝΠΙΔΙ, σουπα με κουνονπιδι; rajčatová polévka: supa me domata – soýpa me ntomáta – Σουπα με ντοματα, ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ, σουπα με ντοματα; rybí polévka: supa me psari – soýpa me psári – Σουπα με ψαρι, ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΨΑΡΙ, σουπα με ψαρι; slepičí polévka s rýží a citrónem: kotósupa avholémono – kotósoypa aygolémono – Κοτοσουπα αυγολεμονο, ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ, κοτοσουπα αυγολεμονο; zeleninová polévka: supa me lachanika, soýpa me lachaniká, Σουπα με λαχανικα, ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, σουπα με λαχανικα; zelná polévka: supa me lachano – soýpa me láchano – Σουπα με λαχανο, ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΟ, σουπα με λαχανο; další skupinou polévek jsou například: vývar s noky: bujion – mpoygión – Μπουγιον, ΜΠΟΥΓΙΟΝ, μπουγιοω; vývar s nudlemi: bujion me chjilopites – mpoygión me chylopítes – Μπουγιον με χυλοπιτες, ΜΠΟΥΓΙΟΝ ΜΕ ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ, μπουγιον με χυλοπιτες; vývar s rýží: bujion me rizi – mpoygión me rýzi – Μπουγιον με ρυζι, ΜΠΟΥΓΙΟΝ ΜΕ ΡΥΖΙ, μπουγιοω με ρυζι; vývar s vejcem: bujion me avgho – mpoygión me aygó – Μπουγιον με αυγο, ΜΠΟΥΓΙΟΝ ΜΕ ΑΥΓΟ, μπουγιοω με αυγο
23./ Srbochorvatština: supa – Supa, SUPA, supa - Супа, СУПА, супа anebo jucha – Juha, JUHA, juha – Јуха, ЈУХА, јуха nebo čorba – Čorba, ČORBA, čorba – Чорба, ЧОРБА, чорба – substantivum “supa” je ve všeobecné rovině převážně spíše srbský výraz pro pojem “polévka”; substantivum “juha” je ve všeobecné rovině zas převážně spíše chorvatský výraz pro pojem “polévka”, a “čorba” je zase konkrétně taková hustá zapražená polévka; některé polévky – například: bramborová polévka: čorba do krompira – Čorba od krompira, ČORBA OD KROMPIRA, čorba od krompira – Чорба од кромпира, ЧОРБА ОД КРОМПИРА, чорба од кромпира; fazolová polévka: čorba od pasuľa – Čorba od pasulja, ČORBA OD PASULJA, čorba od pasulja – Чорба од пасуља, ЧОРБА ОД ПАСУЉА, чорба до пасоља; hovězí polévka: govedža supa – Goveđa supa, GOVEĐA SUPA, goveđa supa – Говеђа супа, ГОВЕЂА СУПА, говеђа супа anebo druhá možnost: govedža čorba – Goveđa čorba, GOVEĐA ČORBA, goveđa čorba – Говеђа чорба, ГОВЕЂА ЧОРБА, говеђа чорба anebo třetí možnost je: govedža jucha – Goveđa juha, GOVEĐA JUHA, goveđa juha – Говеђа јуха, ГОВЕЂА ЈУХА, говеђа јуха; hovězí vývar s těstovinami: govedža supa sa taranom – Goveđa supa sa taranom, GOVEĐA SUPA SA TARANOM, goveđa supa sa taranom – Говеђа супа са тараном, ГОВЕЂА СУПА СА ТАРАНОМ, говеђа супа са тараном anebo druhá možnost: govedža čorba sa taranom – Goveđa čorba sa taranom, GOVEĐA ČORBA SA TARANOM, goveđa čorba sa taranom – Говеђа чорба са тараном, ГОВЕЂА ЧОРБА СА ТАРАНОМ, говеђа чорба са тараном anebo třetí možnost je: govedža jucha sa taranom – Goveđa juha sa taranom, GOVEĐA JUHA SA TARANOM, goveđa juha sa taranom – Говеђа јуха са тараном, ГОВЕЂА ЈУХА СА ТАРАНОМ, говеђа јуха са тараном; hrachová polévka: čorba od gracha – Čorba od graha, ČORBA OD GRAHA, čorba od graha – Чорба од граха, ЧОРБА ОД ГРАХА, чорба од граха; kuřecí polévka: pileća čorba – Pileća čorba, PILEĆA ČORBA, pileća čorba – Пилећа чорба, ПИЛЕЋА ЧОРБА, пилећа чорба; polévka s knedlíčky: supa s knedlama – Supa s knedlama, SUPA S KNEDLAMA, supa s knedlama – Супа с кнедлама, СУПА С КНЕДЛАМА, сума с кнедлама anebo druhá možnost je: jucha s okruglycama – Juha s okruglicama, JUHA S OKRUGLICAMA, juha s okruglicama – Јуха с округлицама, ЈУХА С ОКРУГЛИЦАМА, јуха с округлицама; nudlová polévka: supa s rezancima – Supa s rezancima, SUPA S REZANCIMA, supa s rezancima – Супа с резанцима, СУПА С РЕЗАНЦИМА, супа с резанцима anebo druhá možnost je: jucha s rezancima – Juha s rezancima, JUHA S REZANCIMA, juha s rezancima – Јуха с резанцима, ЈУХА С РЕЗАНЦИМА, јуха с резанцима; rybí polévka: rybľa čorba – Riblja čorba, RIBLJA ČORBA, riblja čorba – Рибља чорба, ПИБЉА ЧОРБА, рибља чорба; vývar z kuřat: čorba od pileće sitneži - Čorba od pileće sitneži, ČORBA OD PILEĆE SITNEŽI, čorba od pileće sitneži – Чорба од пилеће ситнежи, ЧОРБА ОД ПИЛЕЋЕ СИТНЕЖИ, чорба од пилеће ситнежи; rajčatová polévka: paradajs čorba – Paradajs čorba, PARADAJS ČORBA, paradajs čorba – Парадајс чорба, ПАРАДАЈС ЧОРБА, парадајс чорба; vývar s vejcem: buľon sa jajetom – Buljon sa jajetom, BULJON sa jajetom, buljon sa jajetom – Буљон са јајетом, БУЉОН СА ЈАЈЕТОМ, буљон са јајетом; zeleninová polévka: supa od zeleni – Supa od zeleni, SUPA OD ZELENI, supa od zeleni – Супа од зелени, СУПА ОД ЗЕЛЕНИ, супа од зелени anebo druhá možnost je: jucha od zeleni – Juha od zeleni, JUHA OD ZELENI, juha od zeleni – Јуха од зелени, ЈУХА ОД ЗЕЛЕНИ, јуха од зелени
24./ Staroslověnština: supa – supa anebo čorba - čorba – jiné pojmy neexistují, staroslověnská historická autentičnost těchto substantiv je však sporná
25./ Španělština: sopa – Sopa, SOPA, sopa - substantivum feminina se členem určitým: lasopa – La sopa, LA SOPA, la sopa - substantivum feminina se členem neurčitým: unasopa – Una sopa, UNA SOPA, una sopa. Jednotlivé druhy polévek - například: bramborová polévka: la sopa de patatas – La sopa de patatas, LA SOPA DE PATATAS, la sopa de patatas anebo na americkém kontinentu lze říci: la sopa de papas – La sopa de papas, LA SOPA DE PAPAS, la sopa de papas; cibulová polévka: la sopa de cebolla – La sopa de cebolla, LA SOPA DE CEBOLLA, la sopa de cebolla; česneková polévka: la sopa de acho – La sopa de ajo, LA SOPA DE AJO, la sopa de ajo; čočková polévka: la sopa de lentejas – La sopa de lentejas, LA SOPA DE LENTEJAS; další možností pro polévku je vývar: kaldo – Caldo, CALDO, caldo - substantivum maskulina se členem určitým: elkaldo – El caldo, EL CALDO, el caldo - substantivum maskulina se členem neurčitým: unkaldo – Un caldo, UN CALDO, un caldo. Jednotlivé druhy polévek - například: drůbeží polévka(česky) anebo hydinová polievka (slovensky): el kaldo de gaľina – El caldo de gallina, EL CALDO DE GALLINA, el caldo de gallina; drůbková polévka: la sopa de menudyllos – La sopa de menudillos, LA SOPA DE MENUDILLOS, la sopa de menudillos anebo druhou možností je: la sopa de menudos – La sopa de menudos, LA SOPA DE MENUDOS, la sopa de menudos; dršťková polévka: la sopa  de kallos – La sopa de callos, LA SOPA DE CALLOS, la sopa de callos; fazolová polévka: la sopa de judýas - La sopa de judías, LA SOPA DE JUDÍAS, la sopa de judías – další možností je: la fabada – La fabada, LA FABADA, la fabada a na americkém kontinentě lze říci: la sopa de frijol – La sopa de frijol, LA SOPA DE FRIJOL, la sopa de frijol; gulášová polévka: la sopa de gulaš – La sopa de gulash, LA SOPA DE GULASH; hovězí polévka: el kaldo de res – El caldo de res, EL CALDO DE RES, el caldo de res; hovězí vývar s nudlemi: la sopa de carne de vaca con fideos - La sopa de carne de vaca con fideos, LA SOPA DE CARNE DE VACA CON FIDEOS, la sopa de carne de vaca con fideos; hrachová polévka: la sopa de guisantes – La sopa de guisantes, LA SOPA DE GUISANTES, la sopa de guisantes anebo další možností je: la sopa de garbanzos – La sopa de garbanzos, LA SOPA DE GARBANZOS, la sopa de garbanzos; chřestová polévka: la sopa de espárragos – La sopa de espárragos, LA SOPA DE ESPÁRRAGOS, la sopa de espárragos; kmínová polévka (česky) anebo rascová polévka (slovensky): la sopa de komino – La sopa de comino, LA SOPA DE COMINO, la sopa de comino; květáková polévka (česky) anebo karfiolová polievka (slovensky): la sopa de koliflor – La sopa de coliflor, LA SOPA DE COLIFLOR, la sopa de coliflor; pórková polévka: la sopa de puerro – La sopa de puerro, LA SOPA DE PUERRO, la sopa de puerro; rajčatová polévka: la sopa de tomate – La sopa de tomate, LA SOPA DE TOMATE, la sopa de tomate anebo další možností je: la krema de tomates – La crema de tomates, LA CREMA DE TOMATES, la crema de tomates; rybí polévka: la sopa de peskado – La sopa de pescado, LA SOPA DE PESCADO, la sopa de pescado; selská polévka: la sopa de pueblo – La sopa de pueblo, LA SOPA DE PUEBLO, la sopa de pueblo; slepičí polévka: la sopa de gaľina – La sopa de gallina, LA SOPA DE GALLINA, la sopa de gallina anebo druhou možností je: kaldo de gaľina – Caldo de gallina, CALDO DE GALLINA, caldo de gallina anebo: el kaldo de gaľina – El caldo de gallina, EL CALDO DE GALLINA, el caldo de gallina; zeleninová polévka: sopa de berduras – Sopa de verduras, SOPA DE VERDURAS sopa de verduras anebo druhou možností je: sopa de legumbres – Sopa de legumbres, SOPA DE LEGUMBRES, sopa de legumbres anebo třetí možností je: la sopa julyana – La sopa juliana, LA SOPA JULIANA, la sopa juliana; zelná polévka: la sopa de repollo – La sopa de repollo, LA SOPA DE REPOLLO, la sopa de repollo; dalšími druhy polévek jsou například: vývar s noky: el kaldo kon bolytas de harina – El caldo con bolitas de harina, EL CALDO CON BOLITAS DE HARINA, el caldo con bolitas de harina; vývar s játrovými knedlíčky (česky) anebo vývar s pečeňovými knedlíčkami (slovensky): el kaldo con albondygujlas de hígado – El caldo con albondiguillas de hígado, EL CALDO CON ALBONDIGUILLAS DE HÍGADO, el caldo con albondiguillas de hígado; vývar s morkovými knedlíčky: el kaldo con albondygujlas de tuétano – El caldo con albondiguillas de tuétano, EL CALDO CON ALBONDIGUILLAS DE TUÉTANO, el caldo con albondiguillas de tuétano; vývar s nudlemi: el kaldo de fideos – El caldo de fideos, EL CALDO DE FIDEOS, el caldo de fideos anebo další možností je: el kaldo de tallarines – El caldo de tallarines, EL CALDO DE TALLARINES, el caldo de tallarines; vývar s rýží: el kaldo kon arroz – El caldo con arroz, EL CALDO CON ARROZ, el caldo con arroz; vývar s vejcem:el kaldo kon huevo – El caldo con huevo, EL CALDO CON HUEVO, el caldo con huevo
26./  Švédština: soppa – Soppa, SOPPA, soppa / soppan – Soppan, SOPPAN, soppan; například: račí polévka: kref-ftsop-pa – Kräftsoppa, KRÄFTSOPPA, kräftsoppa; rybí polévka: fis-ksop-pa –Fisksoppa, FISKSOPPA, fisksoppa; slepičí bujón v šálku: hön-nsbøljon-ng i kop-p – Hönsbuljong i kopp, HÖNSBULJONG I KOPP, hönsbuljong i kopp; hovězí polévka: tšöt-tsop-pa – Köttsoppa, KÖTTSOPPA, köttsoppa; hrachová polévka: étsop-pa – Ärtsoppa, ÄRTSOPPA, ärtsoppa; houbová polévka: svam-mpsop-pa – Svampsoppa, SVAMPSOPPA, svampsoppa; bramborová polévka: putátys-sop-pa – Potatissoppa, POTATISSOPPA, potatissoppa; zeleninová polévka: grö:nsaóksop-pa – Grönsakssoppa, GRÖNSAKSSOPPA, grönsakssoppa
27./ Turečtina: čorba – Çorba, ÇORBA, çorba – přízvuk je na poslední samohlásce “a” anebo čorbasi – Çorbasi, ÇORBASI, çorbasi ve smyslu jako například: cibulová polévka: sóan čorbasi – Soğan çorbasi, SOĞAN Çorbasi, soğan çorbasi; nudlová polévka: šehrije čorbasi – Şehrıye çorbasi, ŞEHRIYE ÇORBASI, şehrıye çorbasi; slepičí polévka anebo kuřecí polévka: tavuk čorbasi – Tavuk çorbasi, TAVUK ÇORBASI, tavuk çorbasi; kuřecí vývar anebo slepičí vývar: tavuk suju čorbasi – Tavuk suyu çorbasi, TAVUK SUYU ÇORBASI, tavuk suyu çorbasi; česneková polévka: sarYmsak čorbasi - Sarimsak çorbasi, SARIMSAK ÇORBASI, sarimsak çorbasi; bramborová polévka: patates čorbasi - Patates çorbasi, PATATES ÇORBASI, patates çorbasi; dršťková polévka: iškembe čorbasi – Işkembesi çorba, IŞKEMBE ÇORBASI, işkembe çorbasi; čočková polévka: merdžimek čorbasi – Mercimek çorbasi, MERCIMEK ÇORBASI, mercimek çorbasi; krémová polévka s houbami: kremaly mantar čorbasi – Kremali mantar çorbasi, KREMALI MANTAR ÇORBASI, kremali mantar çorbasisi; polévka z ovčích nožiček: pača čorbasi – Paça çorbasi, PAÇA ÇORBASI, çorbasi; polévka ze sušené směsi mouky a tvarohu: tarhana čorbasi – Tarhana çorbasi, TARHANA ÇORBASI, tarhana çorbasi; speciální čočková polévka: ezo gelyn čorbasi – Ezo gelin çorbasi, EZO GELIN ÇORBASI, ezo gelin çorbasi; rybí polévka: balyk čorbasi – Balik çorbasi, BALIK ÇORBASI, balik çorbasi; teplá jogurtová polévka: jajla čorbasi – Yayla çorbasi, YAYLA ÇORBASI, yayla çorbasi; zeleninová polévka: sebze čorbasi – Sebze çorbasi,  SEBZE ÇORBASI, sebze çorbasi
28./ Ukrajinština: júška – juška – Юшка, ЮШКА, юшка  anebo zúpa – zupa – Зупа, ЗУПА, зупа


Úvod ke páté lekci
Pátá lekce: Touláme se pěšky – Túlame sa pešo
22.5.1./ Kde je to?
23.5.2./ vchod
24.5.3./ východ
25.5.4./ cesta
26.5.5./ slunce
27.5.6./ zavazadlo/batožina
28.5.7./ chodit
29.5.8./ město
30.5.9./ náměstí
31.5.10./ ulice
32.5.11./ vlevo
33.5.12./ vpravo
34.5.13./ kostel
35.5.14./ továrna
36.5.15/ les
Pátá lekce vychází ze situace, že se člověk nachází v cizojazyčném prostředí v cizí zemi, je na ulici jako chudý tulák a bezdomovec. 
Je imanentní vlastností každého živého organismu že se pohybuje. Boháči se běžně pohybují vlaky a autobusy, extrémně veliký boháči dokonce přímo vlastními automobily, potažmo jinými vlastními dopravními prostředky. Chudí tuláci a bezdomovci se pohybují nejčastěji pěšky. Jen zřídka-kdy chudý tulák či bezdomovec použije ke své dopravě jiného dopravního prostředku než jsou vlastní nohy. Přitom putování chudých tuláků a bezdomovců není o nic méně důležité než je tomu u boháčů. Boháči moc nechodí, boháči zpravidla jezdí, potažmo dokonce létají. A to jezdí či létají (potažmo lodí plují) z důvodů obchodních, pracovních, studijních anebo někdy dokonce i prostě jen tak za zábavou či z jiných obdobných nízkých a iracionálních důvodů, kdy boháč cestuje často někam i navzdory tomu, že ho k tomu nenutí žádná jeho obchodní, pracovní, studijní nebo jiná povinnost. U chudých tuláků a bezdomovců je i jejich putování z úplně jiných důvodů než je tomu u boháčů. Jejich životní situace se totiž fakticky příliš neliší od životní situace ve volné přírodě žijících “divokých” zvířat. Jak chudí tuláci a bezdomovci jako lidé, tak i volně v přírodě žijící “divoká” zvířata jsou totiž ponechány zcela napospas rozmarům přírody a počasí, napospas bez jakéhokoliv “krmení” či jiné pomoci ze strany lidské společnosti a státu žijíc “na věřím v Boha” bez jakéhokoliv sociálního nebo materiálního zázemí. Ve volné přírodě “divoce” žijící zvířata musí každodenně svádět těžký boj o své přežití, každodenně urazí při hledání potravy, vody a vhodného noclehu veliké vzdálenosti. A úplně stejně je tomu i u chudých tuláků a bezdomovců. Chudí tuláci a bezdomovci jsou na tom jako lidé dokonce ještě mnohem hůře než volně v “divoké” přírodě žijící zvířata. V celkovém rámci živočišné říše – nebereme-li v úvahu měkkýše, žížaly, raky, kraby a nelétavý hmyz – je člověk z biologického hlediska absolutně nejpomalejším tvorem ze všech živočichů celé živočišné říše. Kromě toho pokud jde o drsné klimatické podmínky, jako zejména třeskuté zimy v Evropě a severní Americe je člověk absolutně jediným tvorem, který z čistě biologického hlediska není vybaven na život v drsných klimatických podmínkách kde žije. V Evropě a severní Americe žijící ptáci mají teplé peří a savci teplou kůži s teplou srstí. Člověk však nemá z toho prakticky vůbec nic. Navzdory tomu však člověk žije v klimatickém prostředí Evropy a severní Ameriky kde z čistě biologického hlediska by za působení normálních přírodních zákonů nikdy nežil a žít ani nemohl, čímž se zásadně liší od všech ostatních živočichů zde v Evropě a severní Americe přirozeně žijících. To co v případě člověka působí proti této síle přírody a jejich krutých zákonů je lidská civilizace. Pokud však ale člověk ztratí ochranu vymožeností civilizačního zázemí této lidské civilizace, najednou se ocitá v cizorodém přírodním prostředí, kde není objektivně schopen své vlastní biologické existence. Proto, zejména pokud jde o vyhledávání možností přespání a odpočinku je u chudých tuláků a bezdomovců tato životní potřeba ještě mnohem důležitější než-li je tomu u zvířat žijících ve svém přirozeném životním prostředí na které jsou tudíž i příslušným způsobem přírodou vybavena. Pokud se tedy člověk ocitne najednou “na ulici”, ocitne se najednou v přírodním prostředí kde nikdy žít neměl a kde tudíž ani příroda nijak nepředpokládala, že někdy žít bude, a tudíž ho na život v tomto prostředí ani nijak nevybavila. Proto je permanentní pohyb chudých tuláků a bezdomovců za hledáním tepla, přespání, odpočinku, vody a jídla doslova otázkou jejich života a smrti.
Možná tomu nebudete věřit – ale slovní zásoba zde uvedená postačí pěšky toulajícímu se chudému tulákovi a bezdomovci, aby lidé se kterými bude tento náš chudý tulák či bezdomovec komunikovat jakž-takž porozuměli to, co jim vlastně chce říct anebo na co se je chce zeptat, aby mu mohli na jeho dotaz nebo jiné sdělení příslušným způsobem odpovědět, poradit mu či informovat jej.

Váš učitel
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola


22.5.1./ česky i slovensky: Kde je to? (krátká tzv. “orientační otázka”):
1./Angličtina: Wee iz dhet? anebo Weez dhet? - Where is that? WHERE IS THAT?
2./ Arabština: Ajna házá? - Ajna házá? – ale leckde v různých nářečích se “Ajna” vysloví i jako “Óna” nebo “Éna”
3./ Bulharština: Kde e? – Kъdе e? - Къде е? КЪДЕ E?  anebo Kde se namira? - Kъdе se namira? – Къде се намира? КЪДЕ СЕ НАМИРА – doslova znamená: “Kde se nachází?” nebo “Kde se to nachází?”; – u slova “Kde” je v obou případech přízvuk na samohlásce “e”; u slova “namira” je přízvuk na samohlásce “i”
4./ Čínština: Dzaj na-ly? - Caj na-li?  – při výslovnosti “na” tón ze střední polohy stoupá do polohy vysoké
5./ Dánština: Vór är de? Nebo Vór er de? - Hvor er de? HVOR ER DE? – při hovoru “är” vyslovujeme samohlásku “ä” fakticky stejně jako slovenské hluboké “ä”, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
6./ Esperanto: Kie estas tyo? - Kie estas tio? KIE ESTAS TIO? 
7./ Finština: Missä on tämä? nebo Misse on teme? - Missä on tämä? MISSÄ ON TÄMÄ? – při hovoru vyslovujeme všechny tři samohlásky “ä” fakticky stejně jako slovenské hluboké “ä”, a když ani to slovenské “ä”neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: Úesla? – Où est cela? 
9./ Hindština: Jé kaha he? - Jé kaha he?  – ve slově “kaha” se druhá samohláska “a” vysloví jako nosovka
10./ Holandština: Vár is dat? - Waar is dat? WAAR IS DAT?
11./ Indonézština: Dymanakah itu? - Dimanakah itu? DIMANAKAH ITU?
12./ Italština: Dové? - Dove è?  
13./ Korejština: Odimnykka? – Odimnikka? anebo Ody issumnykka? - Odi issymnikka? – samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů; samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě; zdvojené souhlásky “kk” se v obou variantách vyslovují ostře a důrazně
14./ Latina: Ubi illud est? - Ubi illud est? UBI ILLUD EST?
15./ Maďarština: Hol van az? - Hol van az? HOL VAN AZ?
16./ Němčina: Wo ist es? - Wo ist es? WO IST ES?
17./ Norština: Vur er de? nebo Vúr er de? - Hvor er det? HVOR ER DET? 
18./ Polština: Gdže to jest? nebo Gdžie to jest? - Gdzie to jest? GDZIE TO JEST? – obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat
19./ Portugalština: Ondyštá isu? - Onde está isso? ONDE ESTÁ ISSO?
20./ Rumunština: Unde jéste? - Unde este? UNDE ESTE?
21./ Ruština: Gdě éto? nebo Gďe éto? - Gde eto? – Где это? ГДЕ ЕТО?
22./ Řečtina: Pu ine afto? - Poy eínai aftó? – Που ειναι αφτο? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΦΤΟ?
23./ Srbochorvatština: srbská ekavská varianta: Gde je ono? – Gde je ono? GDE JE ONO? – Где је оно? ГДЕ ЈЕ ОНО? anebo když ukazujeme na mapě nebo obrázku: Gde je ovo? – Gde je ovo? GDE JE OVO? - Где је ово? ГДЕ ЈЕ ОВО? nebo ijekavské varianty chorvatská, bosensko-hercegovská a černohorská: Gdje je ono? – Gdje je ono? GDJE JE ONO? - Гдје је оно? ГДЈЕ ЈЕ ОНО? anebo když ukazujeme na mapě nebo obrázku: Gdje je ovo? – Gdje je ovo? GDJE JE OVO? - Гдје је ово? ГДЈЕ ЈЕ ОВО?
24./ Staroslověnština: Kdé se to namíra? - Kъdе se to namira?
25./ Španělština: ¿Dónde está esto? - ¿Dónde está esto? ¿DÓNDE ESTÁ ESTO?         
26./  Švédština: Var är det? nebo Var er det? - Var är det? VAR ÄR DET? - dotyčnou samohlásku ä” vyslovíme v podstatě úplně stejně jako slovenské hluboké “ä”, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina: Bu nerededyr. - Bu nerededir. – přízvuk je na předposlední slabice
28./ Ukrajinština: De ce je? - De ce e? – Де це е? ДЕ ЦЕ Е?


23.5.2./ česky i slovensky: vchod (podstatné jméno):
1./Angličtina: entrens – Entrance, ENTRANCE, entrance – přízvuk je ns prvním písmenu “e”, 
2./ Arabština: madchal - madchal je výraz spisovní + hovorový výraz egyptsko-syrský, medchel - medchel je hovorový výraz marocko-tuniský
3./ Bulharština: vchod – vchod – Вход, ВХОД, вход – přízvuk je na samohlásce ”o”
4./ Čínština: fin-kchou - fin-kchou – při vyslovení “fin” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština: engang – Indgang, INDGANG, indgang – přízvuk je na první samohlásce e; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: enyrejo – Enirejo, ENIREJO, enirejo
7./ Finština: sisänkätävä nebo sisenketeve – Sisäänkäytävä, SISÄÄNKÄYTÄVÄ, sisäänkäytävä – samohlásku “ä” vyslovujte obdobně jako se vyslovuje “ä” ve slovenštině, a když ani toto slovenské “ä” neznáte, pak to vyslovte alespoň jako obyčejné české hluboké “e”
8./ Francouzština: aηtré – Entrée, ENTRÉE, entrée - substantivum feminina se členem určitým: laηtré - L‘entrée, L‘ENTRÉE,  l‘entrée - substantivum feminina se členem neurčitým: uneaηtré – Une entrée, UNE ENTRÉE,  une entrée – pokud jde o “n” čteme jej nosově
9./ Hindština: pravéš dvár - pravéš dvár
10./ Holandština: inchaηg – Ingang, INGANG, ingang – při výslovnosti je přízvuk na prvním písmenu “i”,  poslední souhlásku “g” prakticky téměř nevyslovíme, protože předcházející souhláska “n” je nosovka
11./ Indonézština: pintu masuk – Pintu masuk, PINTU MASUK, pintu masuk
12./ Italština: entrata – Entrata, ENTRATA, entrata - substantivum feminina se členem určitým: lentrata - L‘entrata, L‘ENTRATA, l‘entrata - substantivum feminina se členem neurčitým: unentrata -Un‘entrata, UN‘ENTRATA, un‘entrata anebo druhou možností je i: ingresso - Ingresso, INGRESSO, ingresso - substantivum maskulina se členem určitým: lyngresso - L‘ingresso, L‘INGRESSO, l‘ingresso - substantivum maskulina se členem neurčitým: unyngresso – Un ingresso, UN INGRESSO, un ingresso
13./ Korejština: ipku – ipku - samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě
14./ Latina: porta – Porta, PORTA, porta
15./ Maďarština: bemenet – Bemenet, BEMENET, bemenet anebo společně i se členem neurčitým: eďbemenet – Egy bemenet, EGY BEMENET, egy bemenet
16./ Němčina: Ajngang – Eingang, EINGANG – substantivum maskulina se členem určitým: DerAjngang - Der Eingang, DER EINGANG, der Eingang a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnAjngang - Ein Eingang, EIN EINGANG, ein Eingang – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: inngang – Inngang, INNGANG, inngang
18./ Polština: vejščě anebo vejščie – Wejście, WEJŚCIE, wejście – obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat
19./ Portugalština: entráda – Entrada, ENTRADA, entrada 
20./ Rumunština: intráre – Intrare, INTRARE, intrare
21./ Ruština: vchod – vchod – Вход, ВХОД, вход
22./ Řečtina:  isodhos - eísodos – Εισοδος, ΕΙΣΟΔΟΣ, εισοδος anebo společně i se členem se to píše i isodhos - i eísodos – Ι εισοδος, Ι ΕΙΣΟΔΟΣ, ι εισοδος – to první samostatné “i” je jen člen!
23./ Srbochorvatština: ulaz – Ulaz, ULAZ, ulaz – Улаз, УЛАЗ, улаз
24./ Staroslověnština: vchod – vchod
25./ Španělština: entráda – Entrada, ENTRADA, entrada - substantivum feminina se členem určitým: laentráda – La entrada, LA ENTRADA, la entrada - substantivum feminina se členem neurčitým: unaentráda – Una entrada, UNA ENTRADA, una entrada
26./  Švédština: ingóng – Ingång, INGÅNG, ingång 
27./ Turečtina: giriš – Giriş, GIRIŞ, gırış – přízvuk je na druhé slabice “riš”, respektive na její samohlásce “i”
28./ Ukrajinština: vchid – vchid – Вхід, ВХІД, вхід


24.5.3./ česky i slovensky: východ (z něčeho ven) (podstatné jméno):
1./Angličtina: egzit – Exit, EXIT, exit
2./ Arabština: machradž nebo machrag (v Egyptě) – machradž je výraz spisovný,  machrag – machrag je hovorový výraz egyptský, machraž – machraž je hovorový výraz syrský, mechrež – mechrež je hovorový výraz marocko-tuniský
3./ Bulharština: izchod – izchod – Изход, ИЗХОД, изход – přízvuk je na samohlásce ”o”
4./ Čínština: čchu-kchou - čchu-kchou – při vyslovení “čchu” průběh melodie je rovný ve vysoké poloze
5./ Dánština: údhgang – Udgang, UDGANG, udgang – přízvuk je na prvním písmenu ú; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: elyrejo – Elirejo, ELIREJO, elirejo
7./ Finština: uloskätävä nebo ulosketeve – Uloskäytävä, ULOSKÄYTÄVÄ, uloskäytävä –samohlásku “ä” lze vyslovit obdobně jako se vyslovuje “ä” i ve slovenštině, a pokud ani toto slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: sorty – Sortie, SORTIE, sortie
9./ Hindština: nikáš dvár – nikáš dvár
10./ Holandština: öjtchangh nebo ejtchangh – Uitgang, UITGANG, uitgang – přízvuk je na první samohlásce “ö”, přičemž tuto - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
11./ Indonézština: pintu keluar – Pintu keluar, PINTU KELUAR, pintu keluar
12./ Italština: ušíta – Uscita, USCITA, uscita - substantivum feminina se členem určitým: lušíta - L‘uscita, L‘USCITA, l‘uscita - substantivum feminina se členem neurčitým: unušíta - Un‘uscita, UN‘USCITA, un‘uscita
13./ Korejština: čchulgu – čchulgu – v případě obou samohlásek “u” tuto samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě; souhláska “č” se čte velice měkce
14./ Latina: eksitus – Exitus, EXITUS, exitus
15./ Maďarština: kimenet – Kimenet, KIMENET, kimenet anebo společně i se členem neurčitým: eďkimenet – Egy kimenet, EGY KIMENET, egy kimenet
16./ Němčina: Ausgang – Ausgang, AUSGANG – substantivum maskulina se členem určitým: DerAusgang - Der Ausgang, DER AUSGANG, der Ausgang a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnAusgang -Ein Ausgang, EIN AUSGANG, ein Ausgang – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: utgang – Utgang, UTGANG, utgang
18./ Polština: vyjščě nebo vyjščie – Wyjście, WYJŚCIE, wyjście – obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat
19./ Portugalština: sajída – Saída, SAÍDA, saída 
20./ Rumunština: ješíre -  Eşire, EŞIRE, eşire 
21./ Ruština: východ – vychod – Выход, ВЫХОД, выход
22./ Řečtina: exodhos - éxodhos – Εξοδος, ΕΞΟΔΟΣ, εξοδος anebo společně i se členem se to píše i eksodhos - i éxodhos – Ι εξοδος, Ι ΕΞΟΔΟΣ, ι εξοδος  – to první samostatné “i” je člen
23./ Srbochorvatština: izlaz – Izlaz, IZLAZ, izlaz - Излаз, ИЗЛАЗ, излаз 
24./ Staroslověnština: izchod - izchod
25./ Španělština: salýda – Salida, SALIDA, salida - substantivum feminina se členem určitým: lasalýda – La salida, LA SALIDA, la salida - substantivum feminina se členem neurčitým: unasalýda – Una salida, UNA SALIDA, una salida
26./  Švédština: ütgóng nebo ytgóng – Utgång, UTGÅNG, utgång – samohlásku “ü” vyslovíme stejně jako v němčině, a pokud ani němčinu neznáte, tak tu samohlásku “ü” můžete vyslovovat i jako obyčejné hluboké “y”
27./ Turečtina: čykyš -  Çikis ÇIKIS çikis
28./ Ukrajinština: výchid – vichid – Вихід, ВИХІД, вихід


25.5.4./ česky: cesta (dopravní komunikace), slovensky: cesta (dopravná komunikácia) (podstatné jméno):
1./Angličtina: wej – Way, WAY, way – cesta jako “předmět” ale i cesta jako “způsob”, “w” otevřeme ústa na “u” a řekneme “v”
2./ Arabština: darb – darb anebo Tarík – Taríq jsou výrazy spisovní, Tarík – Taríq je ale též i hovorový výraz egyptsko – syrský, Trík – Tríq je hovorový výraz marocko-tuniský; souhláska q se vyslovuje jako hrdelní k 
3./ Bulharština: šose – šose – Шосе, ШОСЕ, шосе anebo pot – pъt – Път, ПЪТ, път – v případě substantiva ”šose” přízvuk je na samohlásce ”e”
4./ Čínština: lu - lu – při vyslovení “lu” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština: vaj – Vej, VEJ, vej - v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: vojo – Vojo, VOJO, vojo
7./ Finština:  tie – Tie, TIE, tie
8./ Francouzština: šmeη – Chemin, CHEMIN, chemin - substantivum maskulina se členem určitým: lšmeň – Le chemin, LE CHEMIN, le chemin - substantivum maskulina se členem neurčitým: unšmeň – Un chemin, UN CHEMIN, un chemin - cesta jako “předmět”, na konci vyslovíme “e” jako nosovku s malým náběhem na “n”
9./ Hindština: rástá - rástá
10./ Holandština: vegh – Weg, WEG, weg anebo společně i se členem: devegh – De weg, DE WEG, de weg 
11./ Indonézština:  ďalan – Djalan, DJALAN, djalan
12./ Italština: vija – Via, VIA, via - substantivum feminina se členem určitým: lavija – La via, LA VIA, la via - substantivum feminina se členem neurčitým: unavija – Una via, UNA VIA, una via
13./ Korejština: kil – Kil, KIL, kil anebo druhá možnost toro – Toro, TORO, toro – samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů
14./ Latina: vija – Via, VIA, via
15./ Maďarština: út – Út, ÚT, út anebo společně i se členem neurčitým: eďút – Egy út, EGY ÚT, egy út
16./ Němčina: Veg – Weg, WEG – cesta jako “předmět”, substantivum maskulina se členem určitým: DerVeg - Der Weg, DER WEG, der Weg a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnVeg - Ein Weg, EIN WEG, ein Weg – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: vej – Vei, VEI, vei
18./ Polština: droga – Droga, DROGA, droga
19./ Portugalština: – kamíňu – Caminho, CAMINHO, caminho 
20./ Rumunština: drum – Drum, DRUM, drum
21./ Ruština: daróga – doroga – Дорога, ДОРОГА, дорога
22./ Řečtina: dhromos – drómos – Δρομος, ΔΡΟΜΟΣ, δρομος anebo společně i se členem se to píše odhromos – o drómos - Ο δρομος, Ο ΔΡΟΜΟΣ, ο δρομος
23./ Srbochorvatština: put – Put, PUT, put – Пут, ПУТ, пут anebo druhou možností je drum – Drum, DRUM, drum – Друм, ДРУМ, друм
24./ Staroslověnština: stgna - stьgna anebo ponť - pątь
25./ Španělština: karretera – Carretera, CARRETERA, carretera - substantivum feminina se členem určitým: lakarretera – La carretera, LA CARRETERA, la carretera - substantivum feminina se členem neurčitým: unakarretera – Una carretera, UNA CARRETERA, una carretera anebo další možností je i: kamíno –  Camino, CAMINO, camino - substantivum maskulina se členem určitým: elkamíno – El camino, EL CAMINO, el camino - substantivum maskulina se členem neurčitým: unkamíno – Un camino, UN CAMINO, un camino
26./  Švédština: vägen nebo vegen – Vägen, VÄGEN, vägen – samohlásku “ä” čteme úplně stejně jako čteme “ä” například ve slově “päť” ve slovenštině. Pokud jste se však ale ze samohláskou “ä” ještě nikdy nesetkali, tak ji můžete vyslovit i jako velmi hluboké obyčejné české “e”
27./ Turečtina: jol – Yol, YOL, yol
28./ Ukrajinština: doróga – doroga – Дорога, ДОРОГА, дорога


26.5.5./ česky: slunce, slovensky: slnko (podstatné jméno):
1./Angličtina: san – Sun, SUN, sun
2./ Arabština: šams - šams je výraz spisovný + hovorový výraz egyptský, šamis – šamis je hovorový výraz syrský, šemš – šemš je hovorový výraz marocký, šems – šems je hovorový výraz tuniský 
3./ Bulharština: slnce – slъnce – Слънце, СЛЪНЦЕ, слънце – přízvuk je na samohlásce ”a”
4./ Čínština: tchaj-jang - tchaj-jang  – při vyslovení “tchaj” průběh melodie klesá  z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština: sоl – Sol, SOL, sol - v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: suno – Suno, SUNO, suno
7./ Finština: arinko – Aurinko, AURINKO, aurinko
8./ Francouzština: solej – Soleil, SOLEIL, soleil - substantivum maskulina se členem určitým: lsolej – Le soleil, LE SOLEIL, le soleil - substantivum maskulina se členem neurčitým: unsolej – Un soleil, UN SOLEIL, un soleil – člen splývá se substantivem
9./ Hindština: súradž - súradž
10./ Holandština: zon – Zon, ZON, zon anebo společně i se členem: dezon – De zon, DE ZON, de zon
11./ Indonézština: matahari – Matahari, MATAHARI, matahari
12./ Italština: sóle – Sole, SOLE, sole - substantivum maskulina se členem určitým: ilsóle – Il sole, IL SOLE, il sole - substantivum maskulina se členem neurčitým: unsóle – Un sole, UN SOLE, un sole
13./ Korejština: hä anebo he - hä nebo tchäjang anebo tchejang – tchäjang – samohlásku “ä” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ä” ve slovenštině, a pokud ani toto slovenské “ä” neznáte, pak tuto samohlásku vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
14./ Latina: sól – Sol, SOL, sol
15./ Maďarština: nap – Nap, NAP, nap anebo společně i se členem neurčitým: eďnap – Egy nap, EGY NAP, egy nap
16./ Němčina: Zone – Sonne, SONNE – substantivum feminina se členem určitým: DýZone - Die Sonne, DIE SONNE, die Sonne a substantivum feminina se členem neurčitým: AjneZone - Eine Sonne, EINE SONNE, eine Sonne – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: sůl anebo súl – Sol, SOL, sol
18./ Polština: svoňce anebo suoňce – Słońce, SŁOŃCE, słońce – obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat
19./ Portugalština: sól anebo sol – Sol, SOL, sol
20./ Rumunština: soárele – Soarele, SOARELE, soarele
21./ Ruština: sónce – solnce – Солнце, СОЛНЦЕ, солнце
22./ Řečtina:  ilyos – ílios – Ηλιος, ΗΛΙΟΣ, ηλιος anebo společně i se členem se to píše oilyos – o ílios – Ο ηλιος, Ο ΗΛΙΟΣ, ο ηλιος
23./ Srbochorvatština: sunce – Sunce, SUNCE, sunce – Сунце, СУНЦЕ, сунце
24./ Staroslověnština: slnce – slъnce
25./ Španělština: sol – Sol, SOL, sol - substantivum maskulina se členem určitým: elsol – El sol, EL SOL, el sol - substantivum maskulina se členem neurčitým: unsol – Un sol, UN SOL, un sol
26./  Švédština: súlen – Solen, SOLEN, solen
27./ Turečtina:  güneš anebo gyneš – Güneş, GÜNEŞ, güneş – samohlásku “ü” čteme stejně jako v němčině, a pokud ani němčinu neznáte, tak tu samohlásku “ü” můžete číst i jako obyčejné hluboké  “y”
28./ Ukrajinština: sónce – sonce – Сонце, СОНЦЕ, сонце


27.5.6./ česky: zavazadlo, slovensky: batožina (podstatné jméno):
1./Angličtina: lagidž – Luggage, LUGGAGE, luggage – vyslovíme s důrazem na první slabiku, respektive na samohlásku “a”
2./ Arabština: amtya - amtia  je výraz spisovný, šanta - šanTa je výraz hovorový
3./ Bulharština: bagaž – bagaž – Багаж, БАГАЖ, багаж – přízvuk je na druhé slabice ”gaž”, respektive na její samohlásce ”a”
4./ Čínština:  sing-lý – sing-li - při vyslovení “sing” průběh melodie stoupá ze střední polohy do polohy vysoké
5./ Dánština: bagáše – Bagage, BAGAGE, bagage – přízvuk je na samohlásce “á”, poslední samohláska “e” se téměř vůbec nevysloví; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: bagadžo – Bagago, BAGAGO, bagago  – souhláska druhé “g” v poslední slabice “go” se píše s takovou stříškou a čte se jako “dž”, bohužel ji ale technicky na počítači doposud neumím napsat
7./ Finština: matkatavara – Matkatavara, MATKATAVARA, matkatavara – přízvuk je na samohlásce “a” nacházející se v první slabice “mat”
8./ Francouzština: bagáž – Bagage, BAGAGE, bagage - substantivum maskulina se členem určitým: lbagáž - Le bagage, LE BAGAGE, le bagage - substantivum maskulina se členem neurčitým: unbagáž - Un bagage, UN BAGAGE, un bagage
9./ Hindština: sámán - sámán
10./ Holandština: bacháže – Bachage, BACHAGE, bachage anebo společně i se členem: debacháže – De bachage, DE BACHAGE, de bachage – přízvuk je na “chá”
11./ Indonézština: bagasi – Bagasi, BAGASI, bagasi
12./ Italština: bagaljo – Bagaglio, BAGAGLIO, bagaglio - substantivum maskulina se členem určitým: ilbagaljo – Il bagaglio, IL BAGAGLIO, il bagaglio - substantivum maskulina se členem neurčitým: unbagaljo – Un bagaglio, UN BAGAGLIO, un bagaglio; anebo další možností je i: valýdža – Valigia, VALIGIA, valigia - substantivum feminina se členem určitým: lavalýdža – La valigia, LA VALIGIA, la valigia - substantivum feminina se členem neurčitým: unavalýdža – Una valigia, UNA VALIGIA, una valigia
13./ Korejština: čim – čim – souhláska “č” se čte velice měkce
14./ Latina:  sarcina – Sarcina, SARCINA, sarcina anebo impedymenta – Impedimenta, IMPEDIMENTA, impedimenta
15./ Maďarština: poďďás – Poggyász, POGGYÁSZ, poggyász anebo společně i se členem neurčitým: eďpoďďás – Egy poggyász, EGY POGGYÁSZ, egy poggyász
16./ Němčina: Gäpäk anebo Gepek – Gepäck, GÄPACK – pokud samohlásku “ä” v němčině neznáte, a proto si nejste jisti její výslovností, tak ji můžete číst i jako “ä” ve slovenštině, a pokud ani to slovenské “ä” neznáte, tak ho přečtěte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; substantivum feminina se členem určitým je: DýGäpäk - Die Gepäck, DIE GEPÄCK, die Gepäck a substantivum feminina se členem neurčitým je: AjneGäpäk - Eine Gepäck, EINE GEPÄCK, eine Gepäck – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština:  bagáše – Bagasje, BAGASJE, bagasje
18./ Polština: bagaž – Bagaż, BAGAŻ, bagaż anebo druhou možností je: pakunek – Pakunek, PAKUNEK, pakunek – anebo třetí možností je: tobóu – Tobół, TOBÓŁ, tobół
19./ Portugalština:  bagážejn – Bagagem, BAGAGEM, bagagem
20./ Rumunština: bagáž – Bagaj, BAGAJ, bagaj
21./ Ruština: bagáž – bagaž – Багаж, БАГАЖ, багаж
22./ Řečtina: aposkevi – aposkeyí – Αποσκευη, ΑΠΟΣΚΕΥΗ, αποσκευη
23./ Srbochorvatština: prtľag – Prtljag, PRTLJAG, prtljag – Пртљаг, ПРТЉАГ, пртљаг
24./ Staroslověnština: bagaž – bagaž
25./ Španělština:  ékipáche – Equipaje, EQUIPAJE, equipaje - substantivum maskulina se členem určitým: elékipáche – El equipaje, EL EQUIPAJE, el equipaje - substantivum maskulina se členem neurčitým: unékipáche – Un equipaje, UN EQUIPAJE, un equipaje
26./  Švédština: bagážet – Bagaget, BAGAGET, bagaget
27./ Turečtina: bagáž – Bagaj, BAGAJ, bagaj – přízvuk je na samohlásce “á” ve druhé slabice “gáž”
28./ Ukrajinština: pakúnok – pakunok – Пакунок, ПАКУНОК, пакунок


28.5.7./ česky: chodit, jít, slovensky: chodiť, ísť (všeobecné sloveso “pohybu”):
1./Angličtina: wók – Walk, WALK, walk znamená jít, chodit, kráčet či ísť, chodiť, kráčať – písmeno “w” vyslovíme tak, že otevřeme ústa na “u” ale vyslovíme “v”; gou – Go, GO, go jít či ísť; kam – Come, COME, come znamená přijít, přijet či prísť; lýv – Leave, LEAVE, leave znamená odejít, odjet či odísť; draiv – Drive, DRIVE, drive znamená jet například autem či ísť napríklad autom; flai – Fly, FLY, fly znamená letět či letieť; šip – Ship, SHIP, ship znamená loď, plavit se lodí či plaviť sa loďou; fleut – Float, FLOAT, float znamená plavit či plaviť; swim – Swim, SWIM, swim znamená plovat, plavat jako plavec či plávať ako plavec 
2./ Arabština: rácha – rácha je spisovní výraz, ráH nebo rách - ráH jsou výrazy hovorové – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem slovesa chodit či chodiť; - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle; mašá nebo maša – mašá je výraz spisovní, miši – miši je hovorový výraz egyptsko – syrský, mšá – mšá je hovorový výraz marocko – tuniský – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem sloves jít, kráčet či ísť, kráčať; rakiba – rakiba je výraz spisovní, rikib – rikib je hovorový výraz egyptsko – syrský, rkeb - rkeb je hovorový výraz marocko – tuniský, rkib – rkib je hovorový výraz marocko – tuniský – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem jet či ísť; Tára – Tára je výraz spisovní, Tár - Tár jsou výrazy hovorové – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem slovesa letět či letieť; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá; sabaHa - sabaHa je výraz spisovní, sibiH - sibiH je hovorový výraz egyptsko – syrský, Aám - Aám je hovorový výraz marocko – tuniský – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem slovesa plavat či plávať; - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle; - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!; džá’a – džá’a je výraz spisovní, gé - gé je hovorový výraz egyptský, iža – iža je hovorový výraz syrský, žá – žá je hovorový výraz marocko – tuniský, džá – džá je hovorový výraz irský, já - já je hovorový výraz perského zálivu – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem sloves přijet, přijít či prísť; dhahaba - dhahaba je výraz spisovní, miši - miši je hovorový výraz egyptsko – syrský, ráH – ráH je hovorový výraz egyptsko – syrský, mša – mša je hovorový výraz marocko – tuniský, sár – sár je hovorový výraz perského zálivu – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem sloves odejít, odjet či odísť
3./ Bulharština: vrvja - vъrvja – Вървя, ВЪРВЯ, вървя znamená chodit či chodiť – v případě slova ”vrvja” přízvuk je na samohlásce ”a”; anebo druhá možnost: chódja – chodja – Ходя, ХОДЯ, ходя znamená chodit či chodiť – v případě slova ”chodja” přízvuk je na samohlásce ”o”; da chóďa – da chodja – Да ходя ДА ХОДЯ, да ходя znamená jít či znamená ísť; ídvam – idvam – Идвам, ИДВАМ, идвам znamená přijít či prísť; ptúvam – pъtuvam – Пътувам, ПЪТУВАМ, пътувам znamená jet nějakým dopravním prostředkem či ísť nejakým dopravným prostriedkom; pristygna – pristigna – Пристигна, ПРИСТИГНА, пристигна znamená přijet nějakým dopravním prostředkem či ísť nejakým dopravným prostriedkom; otlýtane – otlitane – Отлитане, ОТЛИТАНЕ, отлитане znamená odlet nějakým dopravním prostředkem či ísť nejakým dopravným prostriedkom; ptúvam ss samolét – pъtuvam sъs samolet – Пътувам със самолет, ПЪТУВАМ СЪС САМОЛЕТ, пътувам със самолет znamená letět či znamená letieť; pristygna ss samolét – pristigna sъs samolet – Пристигна със самолет, ПРИСТИГНА СЪС САМОЛЕТ, пристигна със самолет znamená přiletět či znamená priletieť; otletja – otletja – Отлетя, ОТЛЕТЯ, отлетя znamená odletět či znamená odletieť; plúvam – pluvam – Плувам, ПЛУВАМ, плувам znamená plovat, plavat i plout či znamená plávať; doplúvam – dopluvam – Доплувам, ДОПЛУВАМ, доплувам znamená připlout či znamená priplávať; otplúvam – otpluvam – Отплувам, ОТПЛУВАМ, отплувам znamená odplout či znamená odplávať
4./ Čínština:  džhü anebo džhy – čhü nebo též i druhou variantou je dzou-lu – cou-lu obě varianty znamenají náš pojem slovesa chodit či chodiť, – v případě “čhü” se toto “ü” čte stejně jako “ü” v němčině, a ti kteří německy neumí, tak mohou toto “ü” přečíst jako obyčejný hluboký ypsylon “y” v češtině nebo ve slovenštině, jinak ale v případě první varianty při vyslovení “džhü” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké; a v případě druhé varianty při vyslovení “lu” zde rovněž průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké; cuo čchü nebo cuo čchy – cuo čchü znamená jet dopravním prostředkem či ísť dopravným prostriedkom, - při vyslovení “cuo” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké, - v případě “čchü” se toto “ü” čte stejně jako “ü” v němčině, a ti kteří německy neumí, tak mohou toto “ü” přečíst jako obyčejný hluboký ypsylon “y” v češtině nebo ve slovenštině
5./ Dánština: gó – Gaa, GAA, gaa znamená chodit či chodiť
6./ Esperanto: iri – Iri, IRI, iri znamená jít či ísť; alveny – Alveni, ALVENI, alveni znamená přijít či prísť; foriny – Forini, FORINI, forini znamená odejít či odísť; paši – Paši, PAŠI, paši znamená kráčet či kráčať; veturi – Veturi, VETURI, veturi znamená jet (ve všeobecnosti); boati – Boati, BOATI, boati znamená jet ve člunu či ísť v člne; flugi – Flugi, FLUGI, flugi znamená letět či letieť; nadžo – Nago, NAGO, nago znamená plavání či plávanie – souhláska “g” se píše s takovou stříškou a čte se jako “dž”, bohužel ji ale technicky na počítači doposud neumím napsat
7./ Finština:  kädä anebo kede – Käydä, KÄYDÄ, käydä nebo druhá varianta je mennä anebo menne – Mennä, MENNÄ, mennä nebo třetí varianta je kulkea – Kulkea, KULKEA, kulkea – ve všech třech variantech se jedná o náš pojem slovesa chodit či chodiť – pokud samohlásku “ä” zde neznáte, tak ji klidně všude čtěte jako obyčejné hluboké české “e”; ve třetí variantě “kulkea” je přízvuk na první slabice “kul”, respektive na “u”; - samohlásku “ä” vyslovíte v podstatě úplně stejně asi jako slovenské “ä”; a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: marše nebo maršé – Marcher, MARCHER, marcher znamená chodit pěšky či chodiť pešo – přízvuk je na posledním písmenu, samohlásce “e”, která podle dialektu se může číst dlouze nebo krátce – můžete si vybrat; ale nebo alé – Aller, ALLER, aller znamená jít či ísť; aleeñvuatýr nebo aléeñvuatýr – Aller en voiture, ALLER EN VOITURE, aller en voiture znamená jet nějakým dopravním prostředkem či ísť nejakým dopravným prostriedkom; fér d lotostop – Faire de l’auto-stop, FAIRE DE L’AUTO-STOP, fari de l’auto-stop - jezdit autostopem či jazdiť autostopom; v’nýr nebo v’nýr – Venir, VENIR, venir znamená přijít či prísť; arive – Arriver, ARRIVER, arriver znamená přijet nějakým dopravním prostředkem či prísť nejakým dopravným prostriedkom; partýr – Partir, PARTIR, partir znamená odjet nějakým dopravním prostředkem či odísť nejakým dopravným prostriedkom; náž nebo naže – Nage, NAGE, nage plovat, plávat či plávať;
ekspedyje – Expédier, EXPÉDIER, expédier znamená odplout či odplávať; navige – Naviguer, NAVIGUER, naviguer znamená odplout či odplávať
9./ Hindština: čálná – čálná znamená chodit či chodiť; džáná – džáná znamená jet či ísť
10./ Holandština: chán – Gaan, GAAN, gaan znamená chodit či chodiť; rejde – Rijden, RIJDEN, rijden znamená jet či ísť
11./ Indonézština:  berďalan – Berdjalan, BERDJALAN, berdjalan znamená chodit či chodiť; pergi – Pergi, PERGI, pergi znamená jet či ísť
12./ Italština: andare nebo andáre – Andàre, andàre znamená chodit, jít, jet, plout či chodiť, ísť, plávať – přízvuk je na samohlásce “a” prostřední slabiky “da”; volare nebo voláre – Volare, VOLARE, volare znamená letět  či letieť; navigare nebo navigáre – Navigare, NAVIGARE, navigare znamená plout například lodí či plávať napríklad loďou; nuotáre nebo nuotare – Nuotare, NUOTARE, nuotare znamená plovat, plavat jako plavec či plávať ako plavec; venýre nebo venyre – Venire, VENIRE, venire znamená přijít, přijet či prísť; arrivare nebo arriváre – Arrivare, ARRIVARE, arrivare znamená přijít, přijet či prísť; džiungere nebo džiungére – Giungere, GIUNGERE, giungere znamená přijít, přijet či prísť; andare via nebo andáre via – Andàre via, andàre via znamená odejít či odísť; andarsene – Andarsene, ANDARSENE, andarsene znamená odejít – přízvuk je na slabice “dar”, respektive na její samohlásce “a”; partyre nebo partýre – Partire, PARTIRE, pertire znamená odejít, odjet, odcestovat či odísť, odcestovať
13./ Korejština: tannyda – tannida znamená chodit či chodiť – zdvojené souhlásky “nn” se vyslovují ostře a důrazně; tchagogada – tchagogada znamená jet či ísť; kada - kada znamená jet či ísť
14./ Latina:  ambuláre – Ambulare, AMBULRE, ambulare znamená chodit; venýre – Venire, VENIRE, venire znamená  přicházet, připlavit se lodí, přilítat či prichádzať, priplaviť sa loďou, prilietať; advenýre – Advenire, ADVENIRE, advenire znamená přicházet či prichádzať; incedere – Incedere, INCEDERE, incedere znamená kráčat; vadere – Vadere, VADERE, vadere znamená kráčet, jít či kráčať, ísť; íre – Ire, IRE, ire znamená jít, kráčet, běžet či ísť, kráčať, bežať; ekvitáre – Equitare, EQUITARE, equitare znamená jít na koni, či jazdiť, ísť na koni, viezť sa na koni, cválať na koni; voláre – Volareo, VOLARE, volare znamená letět či letieť; nátáre – Natatio, NATATIO, natatio znamená plavat jako plavec či plávať ako plavec;  návigáre – Navigare, NAVIGARE, navigare znamená plavit se lodí či plaviť sa loďou
15./ Maďarština: jár – Jár, JÁR, jár znamená chodit či chodiť; járny – Járni, JÁRNI, járni znamená chodit či chodiť; meď – Megy, MEGY, megy znamená jít, jet; utazny – Utazni, UTAZNI, utazni znamená jet; megérkezik – Megérkezik, MEGÉRKEZIK, megérkezik znamená přijít, přijet, přicestovat; elmeď – Elmegy, ELMEGY, elmegy znamená odejít, odjet; elutazik – Elutazik, ELUTAZIK, elutazik znamená odjet, odcestovat
16./ Němčina: šrajtn: - Schreiten, SCHREITEN, schreiten znamená kráčet či kráčať; géen – Gehen, GEHEN, gehen znamená chodit, jít pěšky směrem pryč od mluvčího či chodiť, ísť pešo smerom preč od hovoriaceho; komn: - Kommen, KOMMEN, kommen znamená jít pěšky směrem k mluvčímu či ísť pešo smerom k hovoriacemu; ankomn: - Ankommen, ANKOMMEN, ankommen znamená přijít pěšky směrem k mluvčímu či prísť pešo smerom k hovoriacemu; abkomn: - Abkommen, ABKOMMEN, abkommen znamená odejít pěšky ve směru pryč od mluvčího či odísť pešo v smere preč od hovoriaceho; fárn: - Fahren, FAHREN, fahren znamená jet nějakým dopravním prostředkem či ísť nejakým dopravným prostriedkom; anfárn: - Anfahren, ANFAHREN, anfahren znamená přijet nějakým dopravním prostředkem směrem k mluvčímu či prísť nejakým dopravným prostriedkom smerom k hovoriacemu; abfárn: - Abfahren, ABFAHREN, abfahren znamená odjet nějakým dopravním prostředkem ve směru pryč od mluvčího či odísť nejakým dopravným prostriedkom v smere preč od hovoriaceho; flígn: - Fliegen, FLIEGEN, fliegen znamená letět či letieť; anflígn: - Anfliegen, ANFLIEGEN, anfliegen znamená přiletět či priletieť; abflígn: - Abfliegen, ABFLIEGEN, abfliegen znamená odletět či odletieť; šiffn: - Schiffen, SCHIFFEN, schiffen znamená plavit se lodí či plaviť sa loďou; švimn: – Schwimmen, SCHWIMMEN, schwimmen znamená plavat jako plavec či plávať ako plavec – přečteme jakoby “švimnn”, tj. jako kdyby úplně poslední souhláska “n” byla dlouhá
17./ Norština:  gó – Gå, GÅ, gå znamená chodit, jít či chodiť, ísť; šöre nebo šere – Kjöre, KJÖRE, kjöre znamená jet či ísť; – samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
18./ Polština: chodzić – Chodzić, CHODZIĆ, chodzić znamená chodit; kročyč – Kroczyć, KROCZYĆ, kroczyć znamená kráčet či kráčať; išč – Iść, IŚĆ, iść znamená jít pěšky či ísť pešo; pšyjšč – Przyjść, PRZYJŚĆ, przyjść znamená přijít pěšky či prísť pešo; odejšč – Odejść, ODEJŚĆ, odejść znamená odejít pěšky či odísť pešo; jechať – Jechać, JECHAĆ, jechać znamená jet nějakým dopravním prostředkem či ísť nejakým dopravným prostriedkom; pšyjechať – Przyjechać, PRZYJECHAĆ, przyjechać znamená přijet nějakým dopravním prostředkem či prísť nejakým dopravným prostriedkom; odjechať – Odjechać, ODJECHAĆ, odjechać znamená odjet nějakým dopravním prostředkem či odísť nejakým dopravným prostriedkom; lecieč – Lecieć, LECIEĆ, lecieć znamená letět či letieť; pšylecieč – Przylecieć, PRZYLECIEĆ, przylecieć znamená přiletět či priletieť; odlecieč – Odlecieć, ODLECIEĆ, odlecieć znamená odletět či odletieť; pwavič nebo puavič – Pławić, PŁAWIĆ, pławić znamená plavit se lodí či plaviť sa loďou; pšypwavič nebo pšypuavič – Przypławić, PRZYPŁAWIĆ, przypławić znamená připlout lodí či priplávať loďou; odpwavič nebo odpuavič – Odpławić, ODPŁAWIĆ, odpławić znamená odplout lodí či odplávať loďou; pwyvať nebo puyvať – Pływać, PŁYWAĆ, pływać znamená plovat, plavat 
19./ Portugalština: ír nebo ir – Ir, IR, ir znamená chodit, jít, jet či chodiť, ísť; andár nebo andar – Andar, ANDAR, andar znamená chodit, jezdit jet či chodiť, jazdiť, ísť; andár de… nebo andar de… – Andar de…, ANDAR DE…, andar de… znamená jet nějakým dopravním prostředkem či ísť nejakým dopravným prostriedkom; voar – Voar, VOAR, voar znamená letět či letieť; navegar – Navegar, NAVEGAR, navegar znamená plout, plavit se například s nějakou lodí či plávať, plaviť sa napríklad s nejakou loďou; nadár – Nadar, NADAR, nadar znamená plavat či plávať; vír – Vir, VIR, vir znamená přijít, přijet či prísť; šegár – Chegar, CHEGAR, chegar znamená přijít, přijet, přicházet či prísť, prichádzať; saír – Sair, SAIR, sair znamená odejít, odjet , jít pryč či odísť, ísť preč; partýr – Partir, PARTIR, partir znamená odjet či odísť
20./ Rumunština: mérdže – A merge, A MERGE, a merge znamená chodit  či chodiť; a mérdže ku… – A merge cu…, A MERGE CU…, a merge cu… znamená jít, jet či ísť
21./ Ruština: chadíť – choditь – Ходить, ХОДИТЬ, ходить znamená chodit či chodiť; šagáť – šagatь – Шагать, ШАГАТЬ, шагать znamená kráčet, jít pěšky či kráčať, ísť pešo; šestvovať – šestvovatь – Шествовать, ШЕСТВОВАТЬ, шествовать znamená kráčet, ubírat se či kráčať, uberať sa; idtí – idti – Идти, ИДТИ, идти znamená jít či ísť; prijtí – prijti – Пријти, ПРИЈТИ, пријти znamená přijít či prísť; ujtí – ujti – Ујти, УЈТИ, ујти znamená odejít či odísť; jézdiť verchóm - ezditь verchom – Ездить верхом, ЕЗДИТЬ ВЕРХОМ, ездить верхом - jezdit na koni či jazdiť na koni; chadíť na lýžach – choditь na lyžach – Ходить на лыжах, ХОДИТЬ НА ЛЫЖАХ, ходить на лыжах - jezdit na lyžích či jazdiť na lyžiach; jéchať – echatь – Ехать, ЕХАТЬ, ехать znamená jet nějakým dopravním prostředkem či ísť nejakým dopravným prostriedkom; jéchať po avtostópu – echatь po avtostopu – Ехать по автостопу, ЕХАТЬ ПО АВТОСТОПУ, eхать по автостопу znamená jet autostopem či ísť autostopom; prijéchať – priechatь – Приехать, ПРИЕХАТЬ, приехать znamená přijet nějakým dopravním prostředkem či prísť nejakým dopravným prostriedkom; ujéchať – uеchatь – Уехать, УЕХАТЬ, уехать znamená odjet nějakým dopravním prostředkem či odísť nejakým dopravným prostriedkom; leťéť – letetь – Лететь, ЛЕТЕТЬ, лететь znamená letět či letieť; prileťéť – priletetь – Прилететь, ПРИЛЕТЕТЬ, прилететь znamená přiletět či priletieť; uleťéť – uletetь – Улететь, УЛЕТЕТЬ, улететь znamená uletět či uletieť; plyť – plytь – Плыть, ПЛЫТЬ, плыть plout například lodí či odplávať napríklad loďou; priplýť – priplytь – Приплыть, ПРИПЛЫТЬ, приплыть znamená připlout například lodí či priplávať napríklad loďou; odplýť – otplytь – Отплыть, ОТПЛЫТЬ, отплыть znamená odplout například lodí či odplávať napríklad loďou; plávať – plavatь – Плавать, ПЛАВАТЬ, плавать plovat, plavat jako plavec či plávať ako plavec
22./ Řečtina:  perpato nebo perpató – perpató – Περπατω, ΠΕΡΠΑΤΩ, περπατω znamená chodit, kráčet či chodiť, kráčať; pijeno – pigaíno – Πηγαινω, ΠΗΓΑΙΝΩ, πηφαινω znamená jít, jet či ísť; pao nebo páo – páo – Παω, ΠΑΩ, παω znamená jít, jet či ísť; peto nebo petó – petó – Πετω, ΠΕΤΩ, πετω znamená letět či letieť; kolymbo nebo kolymbó – kolymnó – Κολυμνω, ΚΟΛΥΜΝΩ, κολυμνω znamená plovat, plavat či plávať; févgho - féygo – Φευγο, ΦΕΥΓΟ, φευγο znamená odejít, odjet či odísť;  anachoro nebo anachoró – anachoró – Αναχορω, ΑΝΑΧΟΡΩ, αναχορω znamená odejít, odjet či odísť
23./ Srbochorvatština: ići nebo iťi – Ići, IĆI, ići – Ићи, ИЋИ, ићи znamená chodit, jít či chodiť, ísť; koračaty – Koračati, KORAČATI, koračati – Корачати, КОРАЧАТИ, корачати znamená kráčet, vykračovat si či kráčať, vykračovať si; vozity se – Voziti se, VOZITI SE, voziti se – Возити се, ВОЗИТИ СЕ, возити се znamená jet nějakým dopravním prostředkem či ísť nejakým dopravným prostriedkom; doći nebo doťi – Doći, DOĆI, doći – Доћи, ДОЋИ, доћи znamená přijít či prísť; styći nebo styťi – Stići, STIĆI, stići – Стићи, СТИЋИ, стићи znamená přijet nějakým dopravním prostředkem či prísť nejakým dopravným prostriedkom; otyći nebo otyťi – Otići, OTIĆI, otići – Отићи, ОТИЋИ, отићи znamená odejít, odjet či odísť;pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”; letety – Leteti, LETETI, leteti – Летети, ЛЕТЕТИ, летети znamená letět či letieť; doletety – Doleteti, DOLETI, doleti  - Долети, ДОЛЕТИ, долети znamená přiletět či priletieť; odletety – Odleteti, ODLETETI, odleteti – ОДЛЕТЕТИ, одлетети, одлетети znamená odletět či odletieť; plovity – Ploviti, PLOVITI, ploviti – Пловити, ПЛОВИТИ, пловити znamená plout například lodí či plávať napríklad loďou; uplovity – Uploviti, UPLOVITI, uploviti – Упловити, УПЛОВИТИ, упловити znamená připlout například lodí či priplávať napríklad loďou; otplovity – Otploviti, OTPLOVITI, otploviti – Отпловити, ОТПЛОВИТИ, отпловити znamená odplout například lodí či odplávať napríklad loďou; plyvaty – Plivati, PLIVATI, plivati – Пливати, ПЛИВАТИ, пливати znamená plovat jako plavec
24./ Staroslověnština: chodyty - choditi znamená chodit či chodiť;  ity – iti nebo idž – idž znamená jít či ísť; pojty nebo poity – poiti znamená jít, vydat se na cestu či ísť, vydať sa na cestu; pluvam – pluvam znamená plovat, plávat či plávať; prišd – prišьdъ znamená přijít či prísť; otyty - otiti znamená odejít či odísť
25./ Španělština: andar nebo andár – Andar, ANDAR, andar znamená chodit, jít či chodiť, ísť; kaminar – Caminar, CAMINAR, caminar znamená kráčet či kráčať; marchar – Marchar, MARCHAR, marchar znamená jít, jet, kráčet či ísť, kráčať; ir – Ir, IR, ir znamená jít, jet, letět či ísť, letieť; ir en koče – Ir en coche, IR EN COCHE, ir en coche znamená jet vozem, jet autem či ísť vozom, ísť autom; volar – Volar, VOLAR, volar znamená letět či znamená letieť; navegar – Navegar, NAVEGAR, navegar znamená plout například lodí či plávať napríklad loďou; nadár – Nadar, NADAR, nadar znamená plovat, plávat jako plavec či plávať ako plavec; venír – Venir, VENIR, venir znamená přijít, přijet či prísť; llegar – Llegar, LLEGAR, llegar znamená přijít, přijet, přiletět, připlout či prísť, priletieť, priplávať; irse – Irse, IRSE, irse znamená odejít či odísť; salir – Salir, SALIR, salir znamená odjet či odísť; partir – Partir, PARTIR, partir znamená odejít, odjet, odcestovat či odísť, odcestovať
26./  Švédština: gó – Gå, GÅ, gå znamená chodit, jít či chodiť, ísť; óko – Åka, ÅKA, åka znamená jet či ísť; simma – Simma, SIMMA, simma znamená plovat, plavat či plávať; komma – Komma, KOMMA, komma znamená přijít či prísť
27./ Turečtina: gitmek – Gitmek, GITMEK, gitmek znamená chodit či chodiť – přízvuk je na druhé slabice “mek”, respektive na její samohlásce “e”
28./ Ukrajinština: itý nebo ity – iti – Іти, ІТИ, іти znamená chodit či chodiť


29.5.8./ česky: město, slovensky: mesto (podstatné jméno):
1./Angličtina: taun - Town, TOWN, town
2./ Arabština:  madýna - madína je výraz spisovný + hovorový výraz egyptsko – syrský; mdýna anebo bléd - mdína anebo bléd je hovorový výraz marocko - tuniský
3./ Bulharština:  grad – grad – Град, ГРАД, град – přízvuk je na samohlásce ”a”
4./ Čínština: čcheng-š’ - čcheng-š’ - průběh melodie stoupá ze střední polohy do polohy vysoké; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené 
5./ Dánština:  bü nebo by – By, BY, by – pokud samohlásku “ü” zde neznáte, tak namísto ní řekněte úplně obyčejný český nebo slovenský ypsilon “y”; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: urbo – Urbo, URBO, urbo
7./ Finština: kaupunki – Kaupunki, KAUPUNKI, kaupunki – v první slabice “kau” se písmeno “u” téměř vůbec nevysloví
8./ Francouzština: vil – Ville, VILLE, ville - substantivum feminina se členem určitým: lavil – La ville, LA VILLE, la ville - substantivum feminina se členem neurčitým: unevil – Une ville, UNE VILLE, une ville
9./ Hindština: nagar – nagar anebo též i šehr - šehr
10./ Holandština: stat – Stad, STAD, stad anebo společně i se členem: destat – De stad, DE STAD, de stad
11./ Indonézština:  kota – Kota, KOTA, kota
12./ Italština: čitá – Città, città - substantivum feminina se členem určitým: lačitá – La città, la città - substantivum feminina se členem neurčitým: unačitá – Una città, una città
13./ Korejština:  tosl – tosl – samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů
14./ Latina: urbs – Urbs, URBS, urbs je veliké město;  oppidum – Oppidum, OPPIDUM, oppidum je menší město
15./ Maďarština:  vároš – Város, VÁROS, város anebo společně i se členem neurčitým: eďvároš – Egy város, EGY VÁROS, egy város
16./ Němčina: Štat – Stadt, STADT – substantivum feminina se členem určitým: DýŠtat - Die Stadt, DIE STADT, die Stadt a substantivum feminina se členem neurčitým: AjneŠtat - Eine Stadt, EINE STADT, eine Stadt – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: by – By, BY, by
18./ Polština: mjasto – Miasto, MIASTO, miasto
19./ Portugalština: sidáde – Cidade, CIDADE, cidade 
20./ Rumunština: oráš – Oraş, ORAŞ, oraş
21./ Ruština: górod – gorod – Город, ГОРОД, город
22./ Řečtina:  poly – póli – Πολη, ΠΟΛΗ, πολη anebo společně i se členem: ipoly – i póli – Η πολη, Η ΠΟΛΗ, η πολη  
23./ Srbochorvatština: grad – Grad, GRAD, grad – Град, ГРАД, град anebo druhou možností je varoš – Varoš, VAROŠ, varoš – Варош, ВАРОШ, варош
24./ Staroslověnština: grad - gradъ
25./ Španělština: siudad – Ciudad, CIUDAD, ciudad - substantivum feminina se členem určitým: lasiudad – La ciudad, LA CIUDAD, la ciudad - substantivum feminina se členem neurčitým: unasiudad – Una ciudad, UNA CIUDAD, una ciudad znamená ve všeobecnosti “město”; anebo druhá možnost je: urbe – Urbe, URBE, urbe - substantivum feminina se členem určitým: laurbe – La urbe, LA URBE, la urbe - substantivum feminina se členem neurčitým: unaurbe – Una urbe, UNA URBE, una urbe znamená “veliké město” anebo třetí možnost: poblasión – Poblatión, POBLATIÓN, población - substantivum feminina se členem určitým: lapoblasión – La poblatión, LA POBLATIÓN, la población - substantivum feminina se členem neurčitým: unapoblasión – Una poblatión, UNA POBLATIÓN, una población znamená “malé město” – před samohláskami “e”, “i”, se souhláska “c” v Španělsku vyslovuje takovou zvláštní souhláskou, která v češtině a ani ve slovenštině bohužel neexistuje, je to totiž taková zvláštní mezizubová neznělá fonéma svým způsobem dosti podobná anglickému “th” používaná například ve slově “thing”, respektive zde špička jazyka je mezi zuby, úžina se vytváří mezi špičkou jazyka a hranou horních řezáků, aniž se uzavře úplně průchodu vzduchu – a proto já Vám začátečníkům z čistě praktického hlediska zde raději doporučuji přiklonit se zde při této španělské výslovnosti spíše k latinskoamerické verzi španělštiny, která je pro Vás mnohem jednodušší, neboť v Latinské Americe se souhláska “c” před samohláskami “e”, “i” vyslovuje přibližně tak nějako skoro jako naše české nebo slovenské obyčejné “s”
26./  Švédština: staden – Staden, STADEN, staden
27./ Turečtina:  šehir – Şehir, ŞEhir, şehir – přízvuk je na samohlásce “i” v druhé slabice “hir”
28./ Ukrajinština:  místo – misto – Місто,  МІСТО, місто 


30.5.9./ česky: náměstí, slovensky: námestie (podstatné jméno):
1./Angličtina: skwee - Square, SQUARE, square anebo druhou možností je též i plejs – Place, PLACE, place 
2./ Arabština: módán – médán anebo i as-sáhah - as-sáhah jsou výrazy spisovní, midán – midán je hovorový výraz egyptský, sáha – sáHa je hovorový výraz syrský, plása anebo sáha - pláSa anebo sáHa jsou hovorové výrazy marocko – tuniské; - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: ploštad – ploštad - Площад, ПЛОЩАД, площад – přízvuk je na samohlásce ”a”
4./ Čínština: kuang-čchang anebo kuáng-čchang - kuang-čchang – při výslovnosti “čchang” průběh melodie vykazuje takový protáhlý tón v hluboké poloze
5./ Dánština: plas – Plads, PLADS, plads anebo druhou možností je: tóu – Torv, TORV, torv - v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: placo – Placo, PLACO, placo
7./ Finština:  tori – Tori, TORI, tori – přízvuk je na první slabice “to”, respektive na “o”; anebo druhou možností je: aukio – Aukio, AUKIO, aukio
8./ Francouzština: plas – Place, PLACE, place - substantivum feminina se členem určitým: laplas – La place, LA PLACE, la place - substantivum feminina se členem meurčitým: uneplas – Une place, UNE PLACE, une place
9./ Hindština:  mejdán – mejdán anebo též i čók – čók; anebo v případě konkrétního náměstí: čauk… - čauk…
10./ Holandština:  plejn – Plein, PLEIN, plein anebo společně i se členem: hetplejn – Het plein, HET PLEIN, het plein – při výslovnosti “het” samohláska “e” uprostřed téměř zaniká
11./ Indonézština: lapangan – Lapangan, LAPANGAN, lapangan
12./ Italština: pjacca anebo pjácca – Piazza, PIAZZA, piazza - substantivum feminina se členem určitým: lapjacca anebo lapjácca – La piazza, LA PIAZZA, la piazza - substantivum feminina se členem neurčitým: unapjacca anebo unapjácca – Una piazza, UNA PIAZZA, una piazza - obě souhlásky “c” se říkají odděleně a každá zvlášť 
13./ Korejština:  kwangdžang – kwangdžang – zde se “dž” čte velice měkce
14./ Latina: forum – Forum, FORUM, forum
15./ Maďarština:  tér – Tér, TÉR, tér  anebo společně i se členem neurčitým: eďtér – Egy tér, EGY TÉR, egy tér
16./ Němčina: Plac – Platz, PLATZ – substantivum maskulina se členem určitým: DerPlac - Der Platz, DER PLATZ, der Platz a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnPlac - Ein Platz, EIN PLATZ, ein Platz – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština:  plas – Plass, PLASS, plass či plason – Plassen, PLASSEN, plassen anebo druhou možností je: toŕge – Torget, TORGET, torget
18./ Polština: plac – Plac, PLAC, plac anebo druhou možností je: rynek – Rynek, RYNEK, rynek
19./ Portugalština: prása anebo prasa – Praça, PRAÇA, praça substantivum feminina singuláru se členem určitým: aprása anebo aprasa – A praça, A PRAÇA, a praça; anebo další možností je: largo – Largo, LARGO, largo
20./ Rumunština:  pjáce – Piaţă, PIAŢĂ, piaţă
21./ Ruština: plóščaď - ploščadь – Площадь, ПЛОЩАДЬ, площадь
22./ Řečtina:  platya – plateía – Πλατεια, ΠΛΑΤΕΙΑ, πλατεια anebo společně i se členem se to píše iplatya – i plateía – Η πλατεια, Η ΠΛΑΤΕΙΑ, η πλατεια
23./ Srbochorvatština: trg – Trg, TRG, trg – Трг, ТРГ, трг
24./ Staroslověnština: ploštаd – ploštadъ
25./ Španělština: plasa – Plaza, PLAZA, plaza - substantivum feminina se členem určitým: laplasa – La plaza, LA PLAZA, la plaza - substantivum feminina se členem neurčitým: unaplasa – Una plaza, UNA PLAZA, una plaza – dotyčná souhláska “z” se ve španělské španělštině čte obdobně jako “c” před “e”, “i”, tedy ve Španělsku se vyslovuje takovou zvláštní souhláskou, která v češtině a ani ve slovenštině bohužel neexistuje, je to totiž taková zvláštní mezizubová neznělá fonéma svým způsobem dosti podobná anglickému “th” používaná například ve slově “thing”, respektive zde špička jazyka je mezi zuby, úžina se vytváří mezi špičkou jazyka a hranou horních řezáků, aniž se uzavře úplně průchodu vzduchu – a proto já Vám začátečníkům z čistě praktického hlediska zde raději doporučuji přiklonit se zde při této španělské výslovnosti spíše k latinskoamerické verzi španělštiny, která je pro Vás mnohem jednodušší, neboť v Latinské Americe se nejen souhláska “c” před samohláskami “e”, “i”, ale i souhláska “z” vůbec čte v latinskoamerické španělštině přibližně tak nějako skoro jako naše české nebo slovenské obyčejné “s”
26./  Švédština: tor-rjet – Torget, TORGET, torget
27./ Turečtina:  mejdan anebo mejdán – Meydan, MEYDAN, meydan – přízvuk je na poslední slabice, respektive na její samohlásce “a”
28./ Ukrajinština:  plóšča – plošča - Площа, ПЛОЩА, площа


31.5.10./ česky: ulice, slovensky: ulica (podstatné jméno):
1./Angličtina: strít – Street, STREET, street
2./ Arabština: šári – šári – je výraz spisovní a hovorový výraz egypsko – syrský, zenka – zenqa je výraz marocko – tuniský – kde souhláska q se vyslovuje jako hrdelní k 
3./ Bulharština: ulyca – ulica – Улица, УЛИЦА, улица – přízvuk je na úplně první samohlásce ”u”
4./ Čínština: ta-ťie - ta-ťie – průběh melodie je rovný ve vysoké poloze
5./ Dánština: gádhe – Gade, GADE, gade – poslední písmeno dotyčného substantiva, respektive písmeno “e” téměř zaniká; přízvuk je na samohlásce “a”, v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: strato – Strato, STRATO, strato 
7./ Finština: katu – Katu, KATU, katu – přízvuk je na samohlásce “a”
8./ Francouzština: ry – Rue, RUE, rue - substantivum feminina se členem určitým: lary – La rue, LA RUE, la rue - substantivum feminina se členem neurčitým: unery – Une rue, UNE RUE, une rue
9./ Hindština: sarak – sarak anebo též i galý - galí
10./ Holandština: strát – Straat, STRAAT, straat anebo společně i se členem: destrát – De straat, De STRAAT, de straat – při výslovnosti “de” samohláska “e” uprostřed téměř zaniká
11./ Indonézština:  ďalan – Djalan, DJALAN, djalan
12./ Italština:  stráda – Strada, STRADA, strada - substantivum feminina se členem určitým: lastráda – La strada, LA STRADA, la strada - substantivum feminina se členem neurčitým: unastráda – Una strada, UNA STRADA, una strada
13./ Korejština:  kori – kori – samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů
14./ Latina: vija – Via, VIA, via anebo platéa - Platéa, PLATÉA, platéa
15./ Maďarština: utca – Utca, UTCA, utca anebo společně i se členem neurčitým: eďutca –  Egy utca, EGY UTCA, egy utca
16./ Němčina: Štráse – Strasse, STRASSE – substantivum feminina se členem určitým: DýŠtráse - Die Strasse, DIE STRASSE, die Strasse a substantivum feminina se členem neurčitým: AjneŠtráse - Eine Strasse, EINE STRASSE, eine Strasse – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: gate – Gate, GATE, gate anebo vely – Veli, VELI, veli
18./ Polština: ulica – Ulica, ULICA, ulica
19./ Portugalština: rúa – Rua, RUA, rua 
20./ Rumunština: stráde – Stradă, STRADĂ, stradă 
21./ Ruština: úlyca – ulica – Улица, УЛИЦА, улица
22./ Řečtina:  odhos – odós – Οδος, ΟΔΟΣ, οδος anebo společně i se členem se to píše iodhos – i odós – Η οδος, Η ΟΔΟΣ, η οδος
23./ Srbochorvatština: úlyca – Ulica, ULICA, ulica – Улица, УЛИЦА, улица
24./ Staroslověnština: stgna - stьgna
25./ Španělština:  kálje – Calle, CALLE, calle - substantivum feminina se členem určitým: lakálje - La calle, LA CALLE, la calle - substantivum feminina se členem neurčitým: unakálje - Una calle, UNA CALLE, una calle
26./  Švédština: gatan – Gatan, GATAN, gatan
27./ Turečtina:  sokak – Sokak, SOKAK, sokak – přízvuk je na samohlásce “a”
28./ Ukrajinština: vúlycja – vulicja – Вулиця, ВУЛИЦЯ, вулиця


32.5.11./ česky: vlevo, slovensky: vľavo (orientace, směr):
1./Angličtina:  left – Left, LEFT, left anebo též i delší výraz on dhe left - On the left, ON THE LEFT, on the left anebo též i tú dhe left - To the left, TO THE LEFT, to the left – přízvuk je na samohlásce “e” slova “left”
2./ Arabština: jasáran – jasáran nebo jisáran – jisáran anebo i šimálan - šimálan anebo i ilál-jisár - ilál-jisár jsou výrazy spisovní, Aaš-šimál – Aaš-šimál anebo Aal jisár - Aal jisár jsou hovorové výrazy egyptsko - syrské, Aal l-íSár - Aal l-íSár je hovorový výraz marocko – tuniský; - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!
3./ Bulharština:  vljavo – vljavo - Вляво, ВЛЯВО, вляво anebo též i na ljavo nebo naljavo – naljavo - Наляво, НАЛЯВО, наляво – přízvuk je na samohlásce ”a”
4./ Čínština: dzuo-pyen – cuo-pien ve smyslu “kde” wang dzuo - wang cuo ve smyslu “kam”; při vyslovení “dzuo” průběh melodie je takový protáhlý tón v hluboké poloze
5./ Dánština: tyl vänstre nebo tyl venstre – Til venstre, TIL VENSTRE, til venstre – přízvuk vyslovíme ve slabice “vän” na samohlásce “ä”; - samohlásku “ä” vyslovíte v podstatě úplně stejně asi jako slovenské “ä”; a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
6./ Esperanto:  maldekstre – Maldekstre, MALDEKSTRE, maldekstre
7./ Finština:  vasemmalla – Vasemmalla, VASEMMALLA, vasemmalla - jak v případě obou souhlásek “m”, tak i v případě obou souhlásek “l” se obě tyto souhlásky říkají odděleně
8./ Francouzština:  agóš – à Gauche, à GAUCHE, à gauche
9./ Hindština: bai nebo bae - bai nebo bae – kolísá to v různých dialektech, v každém případě však ale úplně poslední písmeno ať již v něm vidíme “i” nebo “e” je zásadně vždy a všude nosovka!
10./ Holandština: lynks – Links, LINKS, links anebo též i lynkerhant – Linkerhand, LINKERHAND, linkerhand anebo delší varianta inslán án de lynkerhant – Inslaan aan de linkerhand, INSLAAN AAN DE LINKERHAND, inslaan aan de linkerhand
11./ Indonézština:  kekiri – Kekiri, KEKIRI, kekiri
12./ Italština:  asinýstra – A sinistra, A SINISTRA, a sinistra
13./ Korejština: čwačchuk – čwačchyk - samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě; souhláska “č” se čte velice měkce; dále pak zase ,jak na začátku, tak i na konci první slabiky se souhláska “č” čte velice měkce; anebo též i druhá možnost önččoge nebo enččoge – önččoge  – zdvojené souhlásky “čč” se vyslovují ostře a důrazně, a dále pak zase samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů; anebo ještě i třetí možnost önpchjone nebo enpchjone – önpchjone – samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
14./ Latina:  ad sinystram – Ad sinistram, AD SINISTRAM, ad sinistram
15./ Maďarština:  balra – Balra, BALRA, balra
16./ Němčina:  lynks – Links, LINKS, links anebo též i nachlynks – Nach links, NACH LINKS, nach links
17./ Norština: tyl venstre – Til venstre, TIL VENSTRE, til venstre 
18./ Polština:  lévo – Lewo, LEWO, lewo anebo ještě snad lépe v lévo – W lewo, W LEWO, W lewo nebo na lévo – Na lewo, NA LEWO, na lewo
19./ Portugalština:  aíškérda - à Esquerda à ESQUERDA, à esquerda
20./ Rumunština: lastönga nebo lastenga – La stânga, LA STÂNGA, la stânga – ve slově “lastönga” dotyčná samohláska “ö” prakticky téměř úplně zaniká
21./ Ruština: lěvo nebo ľévo – levo – Лево, ЛЕВО, лево anebo ještě snad lépe nalěvo nebo naľévo – nalevo – Налево, НАЛЕВО, налево  
22./ Řečtina:  aristera – aristerá – Αριστερα, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, αριστερα
23./ Srbochorvatština:  levo – Levo, LEVO, levo – Лево, ЛЕВО, лево druhá možnost na levo – Na levo, NA LEVO, na levo – На лево, НА ЛЕВО, на лево anebo též i ulevo – Ulevo, ULEVO, ulevo – Улево, УЛЕВО, улево
24./ Staroslověnština:  levo - levo
25./ Španělština: alaiskjérda – A la izquierda, A LA IZQUIERDA, a la izquierda – dotyčná souhláska “z” se ve španělské španělštině čte obdobně jako “c” před “e”, “i”, tedy ve Španělsku se vyslovuje takovou zvláštní souhláskou, která v češtině a ani ve slovenštině bohužel neexistuje, je to totiž taková zvláštní mezizubová neznělá fonéma svým způsobem dosti podobná anglickému “th” používaná například ve slově “thing”, respektive zde špička jazyka je mezi zuby, úžina se vytváří mezi špičkou jazyka a hranou horních řezáků, aniž se uzavře úplně průchodu vzduchu – a proto já Vám začátečníkům z čistě praktického hlediska zde raději doporučuji přiklonit se zde při této španělské výslovnosti spíše k latinskoamerické verzi španělštiny, která je pro Vás mnohem jednodušší, neboť v Latinské Americe se souhláska “z” čte v latinskoamerické španělštině přibližně tak nějako skoro jako naše české nebo slovenské obyčejné “s”
26./  Švédština: ót vänster nebo ót venster – Åt vänster, ÅT VÄNSTER, åt vänster anebo též i tyl vänster nebo tyl venster – Till vänster, TILL VÄNSTER, till vänster - samohlásku “ä” vyslovíte v podstatě úplně stejně asi jako slovenské “ä”; a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina:  solda – Solda, SOLDA, solda – přízvuk je na samohlásce “a”
28./ Ukrajinština:  nalývo – nalivo - Наліво,  НАЛІВО, наліво


33.5.12./ česky i slovensky: vpravo (orientace, směr):
1./Angličtina:  rajt – Right, RIGHT, right anebo též i delší výraz on dhe rajt - On the right, ON THE RIGHT, on the right anebo též i tú dhe rajt - To the right, TO THE RIGHT, to the right – přízvuk je na samohlásce “a” slova “rajt”
2./ Arabština:  jamínan – jamínan nebo ilál-jamín - ilál-jamín jsou výrazy spisovní, Aal jimín - Aal jimín je hovorový výraz egyptský, Aal jamín - Aal jamín je hovorový výraz syrský, Aal lýmín - Aal límín je hovorový výraz marocko – tuniský; - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!
3./ Bulharština:  vdjasno – vdjasno – Вдясно, ВДЯСНО, вдясно anebo též i na djasno nebo nadjasno – nadjasno – Надясно, НАДЯСНО, надясно – přízvuk je na samohlásce ”a”
4./ Čínština: jou-pyen – jou-pien ve smyslu “kde” wang jou - wang jou ve smyslu “kam”; při vyslovení “jou” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština:  tyl höjre nebo tyl hejre – Til højre, TIL HØJRE, til højre – přízvuk je na ø, při výslovnosti se samohláska “ø” čte velice hluboce asi jako německé nebo maďarské “ö”, popřípadě těm co neumí německy ani maďarsky jako druhou možnost výslovnosti lze u “højre” vyslovit dotyčné “ø” i jako slovenské hluboké “ä”; a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
6./ Esperanto:  dekstre – Dekstre, DEKSTRE, dekstre
7./ Finština: ojkealla – Oikealla, OIKEALLA, oikealla – přízvuk je na úplně prvním písmenu “o”, obě souhlásky “l” se říkají odděleně 
8./ Francouzština:  adruat nebo adroat – à Droite, à DROITE, à droite
9./ Hindština: dai nebo dae - dai nebo dae – kolísá to v různých dialektech, v každém případě však ale úplně poslední písmeno ať již v něm vidíme “i” nebo “e” je zásadně vždy a všude nosovka!
10./ Holandština:  rechterhant – Rechterhand, RECHTERHAND, rechterhand anebo delší varianta inslán án de rechterhant – Inslaan aan de rechterhand, INSLAAN AAN DE RECHTERHAND, inslaan aan de rechterhand
11./ Indonézština:  kekanan – Kekanan, KEKANAN, kekanan
12./ Italština:  adestra – A destra, A DESTRA, a destra 
13./ Korejština: učchuk – učchyk - samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě; souhláska “č” se zase čte velice měkce
14./ Latina:  dextrórsum – Dextrorsum, DEXTRORSUM, dextrorsum
15./ Maďarština:  jobbra – Jobbra, JOBBRA, jobbra
16./ Němčina:  rechts – Rechts, RECHTS, rechts anebo též i nachrechts – Nach rechts, NACH RECHTS, nach rechts
17./ Norština: tyl höyre nebo tyl heyre – Til høyre, TIL HØYRE, til høyre – samohlásku “ø” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
18./ Polština: pravo – Prawo, PRAWO, prawo anebo ještě snad lépe v pravo – W prawo, W PRAWO, w prawo nebo na pravo – Na prawo, NA PRAWO, na prawo
19./ Portugalština:  adyréjta - à Direita, à DIREITA, à direita
20./ Rumunština: ladreápta – La dreapta, LA DREAPTA, la dreapta
21./ Ruština: právo – pravo – Право, ПРАВО, право anebo ještě snad lépe naprávo – napravo – Направо, НАПРАВО, направо
22./ Řečtina:  dheksia – dexiá – Δεθια, ΔΕΘΙΑ, δεθια
23./ Srbochorvatština:  desno – Desno, DESNO, desno – Десно, ДЕСНО, десно druhá možnost na desno – Na desno, NA DESNO, na desno – На десно, НА ДЕСНО, на десно   
24./ Staroslověnština: pravo – pravo
25./ Španělština: ala deréča – A la derecha, A LA DERECHA, a la derecha  
26./  Švédština: ót höger nebo ót heger – Åt höger, ÅT HÖGER, åt höger anebo též i tyl höger nebo tyl heger – Till höger, TILL HÖGER, till höger – samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina:  sagda – Sağda, SAĞDA, sağda  - přízvuk je na úplně posledním písmenu “a” 
28./ Ukrajinština:  naprávo – napravo – Направо, НАПРАВО, направо


34.5.13./ česky: kostel, slovensky: kostol (podstatné jméno):
1./Angličtina: čóč – Church, CHURCH, church znamená kostel či kostol; ke’tsídrel – Cathedral, CATHEDRAL, cathedral znamená katedrála; ‘čépel – Chapel, CHAPEL, chapel znamená kaple, kostelík či kaplnka, kostolík; templ – Temple, TEMPLE, temple znamená chrám; ‘monestri – Monastery, MONASTERY, monastery znamená klášterči kláštor; mosk – Mosque, MOSQUE, mosque znamená mešita; kristi’ényty – Christianity, CHRISTIANI, christianiti znamená křesťanství či kresťanstvo; ‘kristjen – Christian, CHRISTIAN, christian znamená křesťan či kresťan;
krisčen – Christian, CHRISTIAN, christian znamená křesťan či kresťan; ‘kétselyc – Catholic, CATHOLIC, catholic znamená katolík; džú – Jew, JEW, jew znamená Žid ve smyslu národním ale i žid ve smyslu náboženském či Žid vo zmysle národnom ale aj žid vo zmysle náboženskom; džúis – Jewess, JEWESS, jewess znamená Židovka ve smyslu národním ale i židovka ve smyslu náboženském či Židovka vo zmysle národnom ale aj židovka vo zmysle náboženskom; džúiš – Jewish, JEWISH, jewish znamená židovský; ‘peup – Pope, POPE, pope znamená papež či pápež; ‘bišep – Bishop, BISHOP, bishop znamená biskup; príst – Priest, PRIEST, priest znamená kněz ale i katolický farář či kňaz ale aj katolícky farár; pásn – Parson, PARSON, parson znamená pastor, evangelický farář, protestantský farář, evangelický duchovní, protestantský duchovní či pastor, evanjelický farár, protestantský farár, evanjelický duchovný, protestantský duchovný; ‘krismes – Christmas, CHRISTMAS, christmas znamená Vánoce či Vianoce; ‘krismes’dei – Christmas-Day, CHRISTMAS-DAY první svátek vánoční či prvý sviatok vianočný
2./ Arabština: katedrá-ija - katedrá-ija či al-katedrá-ija – al-katedrá-ija znamená katedrála; kanísa – kanísa či al-kanísa – al-kanísa je výraz spisovní; kinísa - kinísa je hovorový výraz egyptsko – syrský; knísa - knísa je hovorový výraz marocko – tuniský; – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem kostel či kostol; maAbad - maAbad je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko – syrský; maAbed – maAbed je hovorový výraz marocko – tuniský; - oba tyto výrazy znamenají náš pojem chrám ale i kaple či kaplnka; dajr - dajr je výraz spisovní; dér – dér je hovorový výraz egyptsko – syrský i hovorový výraz marocko – tuniský; - oba tyto výrazy znamenají náš pojem klášter či kláštor; džámiA - džámiA je výraz spisovní; gámiA - gámiA je hovorový výraz egyptský; žámiA - žámiA je hovorový výraz syrský; žámeA - žámeA je hovorový výraz marocko – tuniský; – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem veliká mešita či veľká mešita; masdžid - masdžid je výraz spisovní; masgid - masgid je hovorový výraz egyptský; masžid – masžid je hovorový výraz syrský; misžid – misžid je hovorový výraz marocko – tuniský; – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem menší mešita či menšia mešita; maSíHí - maSíHí je výraz spisovní; masíHi - masíHi je hovorový výraz egyptsko – syrský; maSíHi - maSíHi je hovorový výraz marocko – tuniský; – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem křesťan či kresťan; jahúdí - jahúdí je výraz spisovní; jahúdi či jahúd - jahúdi či jahúd je hovorový výraz egyptsko – syrský; ihúdi či ihúd - ihúdi či ihúd je hovorový výraz marocko – tuniský; – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem Žid; káhin - káhin je výraz spisovní i hovorový výraz egyptský; rhíb - rhíb je hovorový výraz marocko – tuniský; qass - qass je hovorový výraz perského zálivu; – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem kněz ale i farář či kňaz ale aj farár; mu’adh-dhin - mu’adh-dhin je výraz spisovní; muezzin - muezzin je hovorový výraz egyptsko – syrský; mudden - mudden je hovorový výraz marocko – tuniský; – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem muezzin; - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!; - souhlásky zase napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: čérkva – cerkva – Черква, ЧЕРКВА, черква znamená kostel či kostol; katedrala – katedrala – Катедрала, КАТЕДРАЛА, катедрала znamená katedrála; paraklys – paraklis – Параклис, ПАРАКЛИС, параклис znamená kaple, kaplička či kaplnka; kapéla – kapela – Капела, КАПЕЛА, капела znamená kaple či kaplnka; chram – chram – Храм, ХРАМ, храм znamená chrám; chram pamétnyk Aleksándr Névsky – chram pametnik Aleksandrъ Nevski  – Храм паметник Александър Невски, ХРАМ ПАМЕТНИК АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ znamená Chrám Alexandra Něvského či Chrám Alexandra Nevského; manastyr – manastir – Манастир, МАНАСТИР, манастир znamená klášter či kláštor; manastýrsky - manastirski – Манастирски, МАНАСТИРСКИ, манастирски znamená klášterní či kláštorný; džamíja – džamija – Джамия, ДЖАМИЯ, джамия znamená mešita; christyjányn – christijanin – Християнин, ХРИСТИЯНИН, християнин znamená křesťan či kresťan; christyjánsky – christijanski – Християнски, ХРИСТИЯНСКИ, християнски znamená křesťanský či kresťanský; katolyk – katolik – Католик, КАТОЛИК, католик znamená katolík; rímsky katolyk – rimsky katolik – Римски католик, РИМСКИ КАТОЛИК, римски католик znamená římský katolík či rímsky katolík; grcki katolyk – grъcki katolyk – Гръцки католик, ГРЪЦКИ КАТОЛИК, гръцки католик znamená řecký katolík či grécky katolík; evangelyst – evangelist – Евангелист, ЕВАНГЕЛИСТ, евангелист znamená evangelík, protestant či evanjelik, protestant; protestant – protestant – Протестант, ПРОТЕСТАНТ, протестант znamená protestant; evréin – evrein – Евреин, ЕВРЕИН, евреин znamená žid; evréjka – evrejka – Еврейка, ЕВРЕЙКА, еврейка znamená židovka; evréjski – evrejski – Еврейски, ЕВРЕЙСКИ, еврейски znamená židovský; mjusjulmányn – mjusjulmanin – Мюсюлнанин, МЮСЮЛМАНИН, мюсюлманин znamená muslim či moslim; mochamedányn – mochamedanin – Мохамеданин, МОХАМЕДАНИН, мохамеданин znamená mohamedán; pápa – papa – Папа, ПАПА, папа znamená papež či pápež; epískop – episkop – Епископ, ЕПИСКОП, епископ znamená episkop, biskup; sveščényk – sveščenik – Свешченик, СВЕШЧЕНИК, свешченик znamená kněz či kňaz; pop – pop – Поп, ПОП, поп znamená pravoslavní kněz či pravoslávny kňaz; duchóvnyk – duchovnik – Духовник, ДУХОВНИК, духовник znamená duchovní či duchovný
4./ Čínština: ti-paj-tchang - ti-paj-tchang znamená kostel či kostol – při výslovnosti u “tchang” tón ze střední polohy stoupá do polohy vysoké; ťiao-tcháng - ťiao-tcháng znamená kostel či kostol; ta-ťiao-tcháng – ta-ťiao-tcháng znamená katedrála – při výslovnosti u počátečního “ta” tón z vysoké polohy klesá do polohy hluboké
5./ Dánština: kchíke – Kirke, KIRKE, kirke znamená kostel či kostol; domkchíke – Domkirke, DOMKIRKE, domkirke znamená katedrála
6./ Esperanto: predžejo – Pregejo, PREGEJO, pregejo znamená kostel či kostol; Dyo – Dio, DIO znamená Bůh či Boh; kristnaska – Kristnaska, KRISTNASKA, kristnaska znamená vánoční či vianočný; kristnasko – Kristnasko, KRISTNASKO, kristnasko znamená Vánoce či Vianoce; pasko – Pasko, PASKO, pasko  znamená Velikonoce; pastro – Pastro, PASTRO, pastro znamená kněz; hebreo – Hebreo, HEBREO, hebreo znamená žid; judo – Judo, JUDO, judo znamená žid
7./ Finština: kirkko – Kirkko, KIRKKO, kirkko znamená kostel či kostol; tuomiokirkko – Tuomiokirkko, TUOMIOKIRKKO, tuomiokirkko znamená katedrála
8./ Francouzština: eglýz nebo eglyz – Eglise, EGLISE, eglise - substantivum feminina se členem určitým: leglýz nebo leglyz – L’eglise, L’EGLISE, l’eglise - substantivum feminina se členem neurčitým: uneglýz nebo uneglyz – Une eglise, UNE EGLISE, une eglise znamená kostel či kostol; katedral – Cathédrale, CATHÉDRALE, cathédrale - substantivum feminina se členem určitým: lakatedral – La cathédrale, LA CATHÉDRALE, la cathédrale - substantivum feminina se členem neurčitým: unekatedral – Une cathédrale, UNE CATHÉDRALE, une cathédrale znamená katedrála
9./ Hindština: girdžá – girdžá znamená kostel či kostol
10./ Holandština: kerk – Kerk, KERK, kerk anebo společně i se členem: dekerk – De kerk, DE KERK, de kerk znamená kostel či kostol; katedrál – Kathedraal, KATHEDRAAL, kathedraal anebo společně i se členem: dekatedrál – De kathedraal, DE KATHEDRAAL, de kathedraal znamená katedrála
11./ Indonézština: gereďa – Gerédja, GERÉDJA, gerédja znamená kostel či kostol
12./ Italština: kjéza – Chiesa, CHIESA, chiesa - substantivum feminina se členem určitým: lakjéza – La chiesa, LA CHIESA, la chiesa - substantivum feminina se členem neurčitým: unakjéza – Una chiesa, UNA CHIESA, una chiesa znamená kostel či kostol; kattedrále – Cattedrale, CATTEDRALE, cattedrale - substantivum feminina se členem určitým: lakattedrále – La cattedrale, LA CATTEDRALE, la cattedrale - substantivum feminina se členem neurčitým: unakattedrále – Una Cattedrale, UNA CATTEDRALE, una cattedrale znamená katedrála; kappella – Kappella, KAPPELLA, kappella - substantivum feminina se členem určitým: lakappella – La kappella, LA KAPPELLA, la kappella - substantivum feminina se členem neurčitým: unakappella – Una Kappella, UNA KAPPELLA, una kappella znamená kaple či kaplnka; papa – Papa, PAPA, papa - substantivum maskulina se členem určitým: ilpapa – Il Papa, IL PAPA, il Papa - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpapa – Un Papa, UN PAPA, un Papa znamená papež či pápež; ebraiko – Ebraico, EBRAICO, ebraico znamená židovský
13./ Korejština: jebädang nebo jebedang – jebädang znamená kostel či kostol - samohlásku “ä” vyslovte obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ä” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; kjohö nebo kjohe – kjohö znamená kostel či kostol – při výslovnosti “kjohö” vyslovíme zde samohlásku “ö” jako v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; songdang – songdang znamená katedrála – při výslovnosti samohlásky “o” se toto “o” vyslovuje podobně jako v češtině či slovenštině, ale se artikuluje otevřeněji a bez zaokrouhlení rtů
14./ Latina: templum – Templum, TEMPLUM, templum znamená kostel, klášter, chrám, svatyně, posvátné místo či kostol, kláštor, chrám, svätyňa, posvätné miesto; aedés – Aedes, Ædes, ædes znamená kostel, chrám, svatyně či kostol, chrám, svätyňa; sacellum – Sacellum, SACELLUM, sacellum znamená kostelík, kaple, svatyňka, malé obezděné místo s oltářem či kostolík, kaplnka, svätyňka, malé obmurované miesto s oltárom; aedykula – Aedicula, Ædicula, ædicula znamená kostelík, kaple či kostolík, kaplnka; sakrárium édykula – Sacrarium ædicula, SACRARIUM ÆDICULA, ædicula znamená posvátný kostelík, posvátná kaple či posvätný kostolík, posvätná kaplnka; delubrum – Delubrum, DELUBRUM, delubrum znamená chrám, svatyně či svätyňa; fanum – Fanum, FANUM, fanum znamená chrám, svatyně, posvátné místo či svätyňa, posvätné miesto; sakrum – Sacrum, SACRUM, sacrum znamená posvátná věc, svátost, posvátný úkon či posvätná vec, sviatosť, posvätný úkon; Deus – Deus, DEUS znamená Bůh či Boh; erémíta – Eremita, EREMITA, eremita znamená poustevník či pustovník; homó sólitárius – Homo solitarius, HOMO SOLITARIUS, homo solitarius znamená poustevník či pustovník; monastérium – Monasterium, MONASTERIUM, monasterium znamená klášter či kláštor; monachus – Monachus, MONACHUS, monachus znamená řeholník, mnich či rehoľník, mních; monacha – Monacha, MONACHA, monacha znamená řeholnice, mniška či rehoľníčka, mníška; monastykus – Monasticus, MONASTICUS, monasticus znamená klášterní, mnišský či kláštorný, mníšsky; monastyka – Monastica, MONASTICA, monastica znamená klášterní, mnišská či kláštorná, mníšska; koenobium – Coenobium, COENOBIUM, coenobium znamená klášter či kláštor; koenobita – Coenobita, COENOBITA, coenobita znamená řeholník, mnich či rehoľník, mních; klaustrum – Claustrum, CLAUSTRUM, claustrum znamená klášter, klášterní klausura či kláštor, kláštorná klauzúra; klaustrális – Claustralis, CLAUSTRALIS, claustralis znamená klášterní či kláštorný; klausúra – Clausura, CLAUSURA, clausura znamená klausura, klášterní klausura či klauzúra, kláštorná klauzúra; édytumus – Aeditumus, Æditumus, æditumus znamená kostelník, sakristián, zvonař, hlídač, strážce chrámu, chrámový sluha či kostolník, sákristián, zvonár, strážca chrámu, chrámový sluha; édytymus – Aeditimus, Æditimus, æditimus znamená kostelník, sakristián, zvonař, hlídač strážce chrámu, chrámový sluha či kostolník, sákristián, zvonár, strážca chrámu, chrámový sluha; sakrórum famulus – Sacrorum famulus, SACRORUM FAMULUS, sacrorum famulus znamená kostelník či kostolník; Christyánus – Christianus, CHRISTIANUS, christianus znamená křesťan či kresťan; Christyáný – Christiani, CHRISTIANI, christiani znamená křesťané či kresťania; Christyána – Christiana, CHRISTIANA, christiana znamená křesťanka či kresťanka; Christyáne – Christianæ, CHRISTIANÆ, christianæ znamená křesťanky či kresťanky; civitás Dei – Civitas Dei, CIVITAS DEI, civitas dei znamená Boží obec, respektive jedná se o ty, kteří patři a také i chtějí patřit Bohu, tj. jde o křesťany, totiž znamená to Božia obec, respektíve ide o tých, ktorí patria a taktiež aj chcú patriť Bohu, tj. o kresťanov; relygió Christyána – Religio Christiana, RELIGIO CHRISTIANA, religio christiana znamená křesťanství, křesťanské náboženství či kresťanstvo, kresťanské náboženstvo; kultus Christyánus – Cultus Christianus, CULTUS CHRISTIANUS, cultus christianus znamená křesťanství, křesťanský kult či kresťanstvo, kresťanský kult; civitás Christyanórum – Civitas Christianorum, CIVITAS CHRISTIANORUM, civitas christianorum znamená křesťanská obec, křesťanská komunita, křesťanské společenství či kresťanská obec, kresťanská komunita, kresťanské spoločenstvo; katholykus – Catholicus, CATHOLICUS, catholicus znamená katolík ale i katolický či katolícky; katholyci – Catholici, CATHOLICI, catholici znamená katolíci; katholyka – Catholica, CATHOLICA, catholica znamená katolička ale i katolická či katolíčka ale i katolícka; katholyce – Catholicæ, CATHOLICÆ, catholicæ znamená katoličky či katolíčky; fidés katholyka – Fides catholica, FIDES CATHOLICA, fides catholica znamená Katolická víra či Katolícka viera; doktrína katholyka – Doctrina Catholica, DOCTRINA CATHOLICA, doctrina catholica znamená Katolická doktrína či Katolícka doktrína; relygió Katholyka – Religio Catholica, RELIGIO CATHOLICA, religio catholica znamená Katolické náboženství či Katolícke náboženstvo; Eklésia Katholyka – Ecclesia Catholica, ECCLESIA CATHOLICA, ecclesia catholica Katolická církev či Katolícka cirkev; ortodoxus – Orthodoxus, ORTHODOXUS, orthodoxus znamená pravoslaví, pravoslavní či pravoslávie, pravoslavný; ortodoxa – Orthodoxa, ORTHODOXA, orthodoxa znamená pravoslavná či pravoslávna; fidés Ortodoxa - Fides Orthodoxa, FIDES ORTHODOXA, fides orthodoxa znamená Pravoslavní víra či Pravoslávna viera; relygió Ortodoxa – Religio Orthodoxa, RELIGIO ORTHODOXA, religio orthodoxa znamená Pravoslavní náboženství či Pravoslávne náboženstvo; Eklésia Ortodoxa – Ecclesia Orthodoxa, ECCLESIA ORTHODOXA, ecclesia orthodoxa znamená Pravoslavní církev či Pravoslávna cirkev; Júdéus – Iudæus, IUDÆUS, iudæus znamená Žid, ale i židovský ve smyslu národním či Žid, ale aj židovský v zmysle národnom; Júdéí – Iudæi, IUDÆI, iudæi znamená Židé či Židia; Júdéa – Iudæa, IUDÆA, iudæa znamená Židovka, Judea, Judejská krajina, jižní část Palestiny či Židovka, Júdea, Júdejská krajina, južná časť Palestíny; Júdéé – Iudææ, IUDÆÆ, iudææ znamená Židovky; Júdaikus – Iudaicus, IUDAICUS, iudaicus znamená žid, ale i židovský ve smyslu náboženském či žid, ale aj židovský v zmysle náboženskom; Júdaikí – Iudaici, IUDAICI, iudaici znamená židé ve smyslu náboženském či židia v zmysle náboženskom; Júdaika – Iudaica, IUDAICA, iudaica znamená židovka, ale i židovská ve smyslu náboženském či židovka, ale aj židovská v zmysle náboženskom; Júdaika – Iudaicæ, IUDAICÆ, iudaicæ znamená židovky ve smyslu náboženském či židovky v zmysle náboženskom; relygió Júdaika - Religio Iudaica, RELIGIO IUDAICA, religio iudaica znamená židovství, židovské náboženství či židovstvo, židovské náboženstvo; kultus Júdaika - Cultus Iudaica, CULTUS IUDAICA, cultus iudaica znamená židovství, židovský kult či židovstvo, židovský kult; civitás Júdaika - Civitas Iudaica, CIVITAS IUDAICA, civitas iudaica znamená židovská náboženská obec, židovské náboženské společenství či židovské náboženské spoločenstvo; relygió Mohammedanyka – Religio Mohammedanica, RELIGIO MOHAMMEDANICA, religio mohammedanica znamená islám, muslimské náboženství či moslimské náboženstvo; kultus Mohammedanykus – Cultus Mohammedanicus, CULTUS MOHAMMEDANICUS, cultus mohammedanicus znamená islám, islámský kult, muslimský kult či islamský kult, moslimský kult; civitás Mohammedanórum – Civitas Mohammedanorum, CIVITAS MOHAMMEDANORUM, civitas mohammedanorum znamená muslimská obec, muslimská komunita, muslimské společenství či moslimská obec, moslimská komunity, moslimské spoločenstvo; Buddhé relygió – Buddhæ religio, BUDDHÆ RELIGIO, buddhæ religio znamená Budhismus, budhistické náboženství či budhistické náboženstvo;  Buddhé kultus – Buddhæ cultus, BUDDHÆ CULTUS, buddhæ cultus znamená Budhismus, budhistický kult; Buddhé civitás – Buddhæ civitas, BUDDHÆ CIVITATIS, buddhæ civitatis znamená budhistická náboženská obec, náboženská obec budhistů či náboženská obec budhistov; konventus – Conventus, CONVENTUS, conventus znamená synoda, konvent; synodus – Synodus, SYNODUS, synodus znamená synoda; dyoecesis – Dioecesis, DIOECESIS, dioecesis znamená diecéze či diecéza; parochia – Parochia, PAROCHIA, parochia znamená fara, farnost či farnosť; pápa – Papa, PAPA, papa znamená papež či pápež; pontyfex maximus – Pontifex maximus, PONTIFEX MAXIMUS, pontifex maximus znamená papež, nejvyšší kněz či pápež, najvyšší kňaz; pápális – Papalis, PAPALIS, papalis znamená papežský či pápežský; pontyficius – Pontificius, PONTIFICIUS, pontifucius znamená papežský či pápežský; kardynálys – Cardinalis, CARDINALIS, cardinalis znamená kardinál, kardinálský či kardinálsky; archiepiskopus – Archiepiscopus, ARCHIEPISCOPUS, archiepiscopus znamená arcibiskup; summus episkopus – Summus episcopus, SUMMUS EPISCOPUS, summus episcopus znamená arcibiskup; archiepiskopálys – Archiepiscopalis, ARCHIEPISCOPALIS, archiepiscopalis znamená arcibiskupský; episkopus – Episcopus, EPISCOPUS, episcopus znamená biskup; episkopálys – Episcopalis, EPISCOPALIS, episcopalis znamená biskupský či biskupstvo; episkopátus – Episcopatus, EPISCOPATUS, episcopatus znamená biskupství či biskupstvo; vikárius episkopátus – Vicarius episcopatus, VICARIUS EPISCOPATUS, vicarius episcopatus znamená správce biskupství či správca biskupstva; sacerdós – Sacerdos, SACERDOS, sacerdos znamená kněz či kňaz; sacerdótálys – Sacerdotalis, SACERDOTALIS, sacerdotalis znamená kněžský či kňažský; ordó sacerdótum – Ordo sacerdotum, ORDO SACERDOTUM, ordo sacerdotum znamená kněžský stav či kňažský stav; sacerdócium – Sacerdotium, SACERDOTIUM, sacerdotium znamená kněžský úřad i kněžské povolání či kňazský úrad i kňažské povolanie; sacerdótés – Sacerdotes, SACERDOTES, sacerdotes znamená kněžstvo, kněží, klérus či kňazstvo, kňazi, klérus či kňazstvo, kňazi, klérus; parochus – Parochus, PAROCHUS, parochus znamená farář či farár; kapellánus – Capellanus, CAPELLANUS, capellanus znamená kaplan či kaplán; Pascha – Pascha, PASCHA, pascha znamená Velikonoce, Velikonoční svátky či Veľká noc, Veľkonočné sviatky; Sabbatum Magnum – Sabbatum Magnum, SABBATUM MAGNUM, sabbatum magnum znamená Bílá sobota či Biela sobota; Sabbat – Sabbat, SABBAT, sabbat znamená Sobota ve smyslu Židovská sobota, Sabbat
15./ Maďarština: templom – Templom, TEMPLOM, templom anebo společně se členem neurčitým: eďtemplom – Egy templom, EGY TEMPLOM, egy templom znamená kostel  či kostol; eďház – Egyház, EGYHÁZ, egyház anebo společně se členem neurčitým: eďeďház – Egy egyház, EGY EGYHÁZ, egy egyház znamená církev či cirkev; židó – Zsidó, ZSIDÓ, zsidó anebo společně se členem neurčitým: eďžidó – Egy zsidó, EGY ZSIDÓ, egy zsidó znamená žid, ale i adjektivum židovský; kerestény – Keresztényi, KERESZTÉNYI, keresztényi znamená křesťanský či kresťanský; püšpök nebo pyšpek – Püspök, PÜSPÖK, püspök znamená biskup
16./ Němčina: Kirche – Kirche, KIRCHE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýKirche – Die Kirche, DIE KIRCHE, die Kirche a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneKirche – Eine Kirche, EINE KIRCHE, eine Kirche znamená kostel, církev, bohoslužba či kostol, cirkev, bohoslužba; Kirchn – Kirchen, KIRCHEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýKirchn – Die Kirchen, DIE KIRCHEN, die Kirchen a substantivum plurálu se členem neurčitým: Kirchn – Kirchen, KIRCHEN, Kirchen znamená kostely, církve, bohoslužby či kostoly, cirkvi, bohoslužby; Katedrale – Kathedrale, KATHEDRALE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýKatedrale – Die Kathedrale, DIE KATHEDRALE, die Kathedrale a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneKatedrale – Eine Kathedrale, EINE KATHEDRALE, eine Kathedrale znamená katedrála; Katedraln – Kathedralen, KATHEDRALEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýKatedraln – Die Kathedralen, DIE KATHEDRALEN, die Kathedralen a substantivum plurálu se členem neurčitým: Katedraln – Kathedralen, KATHEDRALEN, Kathedralen znamená katedrály; Bazilyka – Basilika, BASILIKA – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýBazilyka – Die Basilika, DIE BASILIKA, die Basilika a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneBazilyka – Eine Basilika, EINE BASILIKA, eine Basilika znamená basilika či bazilika; Bazilykn – Basiliken, BASILIKEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýBazilykn – Die Basiliken, DIE BASILIKEN, die Basiliken a substantivum plurálu se členem neurčitým: Bazilykn – Basiliken, EINE BASILIKA, eine Basilika znamená basiliky či baziliky; Dom – Dom, DOM – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerDom – Der Dom, DER DOM, der Dom a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnDom – Ein Dom, EIN DOM, ein Dom znamená dóm, chrám; Dome – Dome, DOME – substantivum plurálu se členem určitým: DýDome – Die Dome, DIE DOME, die Dome a substantivum plurálu se členem neurčitým: Dome – Dome, DOME,  Dome znamená dómy, chrámy; Pfarkirche – Pfarrkirche, PFARRKIRCHE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýPfarkirche – Die Pfarrkirche, DIE PFARRKIRCHE, die Pfarrkirche a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjnePfarkirche – Eine Pfarrkirche, EINE PFARRKIRCHE, eine Pfarrkirche znamená farní kostel, či farský kostol; Pfarkirchn – Pfarrkirchen, PFARRKIRCHEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýPfarkirchn – Die Pfarrkirchen, DIE PFARRKIRCHEN, die Pfarrkirchen a substantivum plurálu se členem neurčitým: Pfarkirchn – Pfarrkirchen, PFARRKIRCHEN, Pfarrkirchen znamená farní kostely, či farné kostoly; Kapele – Kapelle, KAPELLE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýKapele – Die Kapelle, DIE KAPELLE, die Kapelle a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneKapele – Eine Kapelle, EINE KAPELLE, eine Kapelle znamená kaple, kapela či kaplnka, kapela; Kapeln – Kapellen, KAPELLEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýKapeln – Die Kapellen, DIE KAPELLEN, die Kapellen a substantivum plurálu se členem neurčitým: Kapeln – Kapellen, KAPELLEN, Kapellen znamená kaple, kapely či kaplnky, kapely; Klostr – Kloster, KLOSTER – substantivum neutra singuláru se členem určitým: DasKlostr – Das Kloster, DAS KLOSTER, das Kloster a substantivum neutra singuláru se členem neurčitým: AjnKlostr – Ein Kloster, EIN KLOSTER, ein Kloster znamená klášter či kláštor; Štyft – Stift, STIFT – substantivum neutra singuláru se členem určitým: DasŠtyft – Das Stift, DAS STIFT, das Stift a substantivum neutra singuláru se členem neurčitým: AjnŠtyft – Ein Stift, EIN STIFT, ein Stift znamená klášter, nadační ústav či kláštor, nadačný ústav; Klöstr nebo Klestr – Klöster, KLÖSTER – substantivum plurálu se členem určitým: DýKlöstr nebo DýKlestr  – Die Klöster, DIE KLÖSTER, die Klöster a substantivum plurálu se členem neurčitým: Klöstr nebo Klestr – Klöster, KLÖSTER, Klöster znamená kláštery či kláštory; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; Štyfte – Stifte, STIFTE – substantivum plurálu se členem určitým: DýŠtyfte – Die Stifte, DIE STIFTE, die Stifte a substantivum plurálu se členem neurčitým: Štyfte – Stifte,  STIFTE, Stifte znamená kláštery, nadační ústavy či kláštory, nadačné ústavy; Zynagoge – Synagoge, SYNAGOGE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýZynagoge – Die Synagoge, DIE SYNAGOGE, die Synagoge a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneZynagoge – Eine Synagoge, EINE SYNAGOGE, eine Synagoge znamená synagoga či synagóga; Zynagogen – Synagogen, SYNAGOGEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýZynagogen – Die Synagogen, DIE SYNAGOGEN, die Synagogen a substantivum plurálu se členem neurčitým: Zynagogen – Synagogen, SYNAGOGEN, Synagogen znamená synagogy či synagógy; Mozaizmus – Mosaismus, MOSAISMUS – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerMozaizmus – Der Mosaismus, DER MOSAISMUS, der Mosaismus a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnMozaizmus – Ein Mosaismus, EIN MOSAISMUS, ein Mosaismus znamená židovské náboženství, mojžížské náboženství, mojžíšovské náboženství či židovské náboženstvo, mojžíšské náboženstvo, mojžíšovské náboženstvo; Moschee – Moschee, MOSCHEE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýMoschee – Die Moschee, DIE MOSCHEE, die Moschee a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneMoschee – Eine Moschee, EINE MOSCHEE, eine Moschee znamená muslimská mešita či moslimská mešita; Moscheen – Moscheen, MOSCHEEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýMoscheen – Die Moscheen, DIE MOSCHEEN, die Moscheen a substantivum plurálu se členem neurčitým: Moscheen – Moscheen, MOSCHEEN, Moscheen znamená muslimské mešity či moslimské mešity; Pagode – Pagode, PAGODE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýPagode – Die Pagode, DIE PAGODE, die Pagode a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjnePagode – Eine Pagode, EINE PAGODE, eine Pagode znamená hinduistická pagoda anebo budhistická pagoda; Pagoden – Pagoden, PAGODEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýPagoden – Die Pagoden, DIE PAGODEN, die Pagoden a substantivum plurálu se členem neurčitým: Pagoden – Pagoden, PAGODEN, Pagoden znamená hinduistické pagody anebo budhistické pagody; Christus – Christus, CHRISTUS ale i Christ – Christ, CHRIST znamená Kristus; Christ – Christ, CHRIST – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerChrist – Der Christ, DER CHRIST, der Christ a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnChrist – Ein Christ, EIN CHRIST, ein Christ znamená křesťan či kresťan; Christyn – Christin, CHRISTIN – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýChristyn – Die Christin, DIE CHRISTIN, die Christin a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneChristyn – Ein Christin, EIN CHRISTIN, ein Christin znamená křesťanka či kresťanka; Christn – Christen, CHRISTEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýChristn – Die Christen, DIE CHRISTEN, die Christen a substantivum plurálu se členem neurčitým: Christn – Christen, CHRISTEN, Christen znamená křesťané či kresťania; Christynnen – Christinnen, CHRISTINNEN – substantivum feminina plurálu se členem určitým: DýChristynen – Die Christinnen, DIE CHRISTINNEN, die Christinnen a substantivum feminina plurálu se členem neurčitým: Christynnen – Christinnen, CHRISTINNEN, Christinnen znamená křesťanky či kresťanky; Christenmensch – Christenmensch, CHRISTENMENSCH – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerChristenmensch – Der Christenmensch, DER CHRISTENMENSCH, der Christenmensch a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnChristenmensch – Ein Christenmensch, EIN CHRISTENMENSCH, ein Christenmensch znamená křesťan či kresťan; Christenmenschen – Christenmenschen, CHRISTENMENSCHEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýChristenmenschen – Die Christenmenschen, DIE CHRISTENMENSCHEN, die Christenmenschen a substantivum plurálu se členem neurčitým: Christenmenschen –  Christenmenschen, CHRISTENMENSCHEN, Christenmenschen znamená křesťané či kresťania; Christengemajnde – Christengemeinde, CHRISTENGEMEINDE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýChristengemajnde – Die Christengemeinde, DIE CHRISTENGEMEINDE, die Christengemeinde a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneChristengemajnde – Eine Christengemeinde, EINE CHRISTENGEMEINDE, eine Christengemeinde znamená křesťanská obec, křesťanská osada, křesťanské společenství či kresťanská obec, kresťanská osada, kresťanské spoločenstvo; Christengemeindn – Christengemeinden, CHRISTENGEMEINDEN – substantivum feminina plurálu se členem určitým: DýChristengemeindn – Die Christengemeinden, DIE CHRISTENGEMEINDEN, die Christengemeinden a substantivum feminina plurálu se členem neurčitým: Christengemeindn – Christengemeinden, CHRISTENGEMEINDEN, Christengemeinde znamená křesťanské obce, křesťanské osady, křesťanská společenství či kresťanské obce, kresťanské osady, kresťanské spoločenstvá; Christenglaube – Christenglaube, CHRISTENGLAUBE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýChristenglaube – Die Christenglaube, DIE CHRISTENGLAUBE, die Christenglaube a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneChristenglaube – Eine Christenglaube, EINE CHRISTENGLAUBE, eine Christenglaube znamená křesťanská víra či kresťanská viera; Christenhajt – Christenheit, CHRISTENHEIT – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýChristenhajt – Die Christenheit, DIE CHRISTENHEIT, die Christenheit a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneChristenhajt – Eine Christenheit, EINE CHRISTENHEIT, eine Christenheit znamená křesťanství, křesťané či kresťanstvo, kresťania; Christenlére – Christenlehre, CHRISTENLEHRE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýChristenlére – Die Christenlehre, DIE CHRISTENLEHRE, die Christenlehre a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneChristenlére – Eine Christenlehre, EINE CHRISTENLEHRE, eine Christenlehre znamená křesťanské učení, křesťané či kresťanské učenie; Christentum – Christentum, CHRISTENTUM – substantivum neutra singuláru se členem určitým: DasChristentum – Das Christentum, DAS CHRISTENTUM, das Christentum a substantivum neutra singuláru se členem neurčitým: AjnChristentum – Ein Christentum, EIN CHRISTENTUM, ein Christentum znamená křesťanství, křesťanské náboženství či kresťanstvo, kresťanské náboženstvo; Katolik – Katholik, KATHOLIK – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerKatolik – Der Katholik, DER KATHOLIK, der Katholik a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnKatolik – Ein Katholik, EIN KATHOLIK, ein Katholik znamená katolík; Katolikn – Katholiken, KATHOLIKEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýKatolikn – Die Katholiken, DIE KATHOLIKEN, die Katholiken a substantivum plurálu se členem neurčitým: Katolikn – Katholiken, KATHOLIKEN, Katholiken znamená katolíci; Katolicizmus – Katholizismus, KATHOLIZISMUS – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerKatolicizmus – Der Katholizismus, DER KATHOLIZISMUS, der Katholizismus a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnKatolicizmus – Ein Katholizismus, EIN KATHOLIZISMUS, ein Katholizismus znamená katolicismus, katolictví, katolická víra či katolicizmus, katolíctvo, katolícka viera; Protestantyzmus – Protestantismus, PROTESTANTISMUS – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerProtestantyzmus – Der Protestantismus, DER PROTESTANTISMUS, der Protestantismus a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnProtestantyzmus – Ein Protestantismus, EIN PROTESTANTISMUS, ein Protestantismus znamená protestantismus, protestantství, protestantská víra či protestantizmus, protestantstvo, protestantská viera; Evangelyše – Evangelische, EVANGELISCHE – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerEvangelyše – Der Evangelische, DER EVANGELISCHE, der Evangelische a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnEvangelyše – Ein Evangelische, EIN EVANGELISCHE, ein Evangelische znamená evangelík, protestant či evanjelik, protestant; Evangelyšn – Evangelischen, EVANGELISCHEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýEvangelyšn – Die Evangelischen, DIE EVANGELISCHEN, die Evangelischen a substantivum plurálu se členem neurčitým: Evangelyšn – Evangelischen, EVANGELISCHEN, Evangelischen znamená evangelíci, protestanté či evanjelici, protestanti; Protestant – Protestant, PROTESTANT – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerProtestant – Der Protestant, DER PROTESTANT, der Protestant a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnProtestant – Ein Protestant, EIN PROTESTANT, ein Protestant znamená protestant; Protestantyn – Protestantin, PROTESTANTIN – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýProtestantyn – Die Protestantin, DIE PROTESTANTIN, die Protestantin a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneProtestantyn – Eine Protestantin, EINE PROTESTANTIN, eine Protestantin znamená protestantka; Protestanten – Protestanten, PROTESTANTEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýProtestanten – Die Protestanten, DIE PROTESTANTEN, die Protestanten a substantivum plurálu se členem neurčitým: Protestanten – Protestanten, PROTESTANTEN, Protestanten znamená protestanté či protestanti; Protestantynen – Protestantinen, PROTESTANTINEN – substantivum feminina plurálu se členem určitým: DýProtestantynen – Die Protestantinen, DIE PROTESTANTINEN, die Protestantinen a substantivum feminina plurálu se členem neurčitým: Protestantynen – Protestantinen, PROTESTANTINEN, Protestantinen znamená protestantky; Jude – Jude, JUDE – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerJude – Der Jude, DER JUDE, der Jude a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnJude – Ein Jude, EIN JUDE, ein Jude znamená Žid ve smyslu národním i žid ve smyslu náboženském či Žid v zmysle národnom i žid v zmysle náboženskom; Juden – Juden, JUDEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýJuden – Die Juden, DIE JUDEN, die Juden a substantivum plurálu se členem neurčitým: Juden – Juden, JUDEN, Juden znamená Židé ve smyslu národním i židé ve smyslu náboženském či Židia v zmysle národnom i židia v zmysle náboženskom; Izraelyt – Israelit, ISRAELIT – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerIzraelyt – Der Israelit, DER ISRAELIT, der Israelit a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnIzraelyt – Ein Israelit, EIN ISRAELIT, ein Israelit znamená žid, israelita či izraelita; Izraely – Israeli, ISRAELI – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerIzraely – Der Israeli, DER ISRAELI, der Israeli a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnIzraely – Ein Israeli, EIN ISRAELI, ein Israeli znamená Israelčan či Izraelčan; Izraelyten – Israeliten, ISRAELITEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýIzraelyten – Die Israeliten, DIE ISRAELITEN, die Israeliten a substantivum plurálu se členem neurčitým: Izraelyten –  Israeliten, ISRAELITEN, Israeliten znamená židé, israelité, izraelité či židia, izraeliti, izraelci; Jüdyn nebo Jydyn – Jüdin, JÜDIN – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýJüdyn nebo DýJydyn – Die Jüdin, DIE JÜDIN, die Jüdin a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneJüdyn nebo AjneJydyn – Eine Jüdin, EINE JÜDIN, eine Jüdin znamená Židovka ve smyslu národním i židovka ve smyslu náboženském či Židovka v zmysle národnom i židovka v zmysle náboženskom; Jüdynen nebo Jydynen – Jüdinen, JÜDINEN – substantivum feminina plurálu se členem určitým: DýJüdynen nebo DýJydynen – Die Jüdinen, DIE JÜDINEN, die Jüdinen a substantivum feminina plurálu se členem neurčitým: Jüdynen nebo Jydynen – Jüdinen, JÜDINEN, Jüdinen znamená Židovky ve smyslu národním i židovky ve smyslu náboženském či Židovky v zmysle národnom i židovky v zmysle náboženskom; Judengemajnde – Judengemeinde, JUDENGEMEINDE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýJudengemajnde – Die Judengemeinde, DIE JUDENGEMEINDE, die Judengemeinde a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneJudengemajnde – Eine Judengemeinde, EINE JUDENGEMEINDE, eine Judengemeinde znamená židovská obec, židovská osada, židovské společenství či židovské spoločenstvo; Judengemajndn – Judengemeinden, JUDENGEMEINDEN – substantivum feminina plurálu se členem určitým: DýJudengemajndn – Die Judengemeinden, DIE JUDENGEMEINDEN, die Judengemeinden a substantivum feminina plurálu se členem neurčitým: Judengemajndn – Judengemeinden, JUDENGEMEINDEN, Judengemeinden znamená židovské obce, židovské osady, židovská společenstva či židovské spoločenstvá; Judentum – Judentum, JUDENTUM – substantivum neutra singuláru se členem určitým: DasJudentum – Das Judentum, DAS JUDENTUM, das Judentum a substantivum neutra singuláru se členem neurčitým: AjnJudentum – Ein Judentum, EIN JUDENTUM, ein Judentum znamená židovství či židovstvo; Judaizmus – Judaismus, JUDAISMUS – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerJudaizmus – Der Judentum, DER JUDAISMUS, der Judaismus a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnJudaizmus – Ein Judaismus, EIN JUDAISMUS, ein Judaismus znamená židovství, židovský světový názor či židovstvo, židovský svetový názor; Moslemtum – Moslemtum, MOSLEMTUM – substantivum neutra singuláru se členem určitým: DasMoslemtum – Das Moslemtum, DAS MOSLEMTUM, das Moslemtum a substantivum neutra singuláru se členem neurčitým: AjnMoslemtum – Ein Moslemtum, EIN MOSLEMTUM, ein Moslemtum znamená islám či islam;  Islam – Islam, ISLAM – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerIslam – Der Islam, DER ISLAM, der Islam a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnIslam – Ein Islam, EIN ISLAM, ein Islam znamená islám, mohamedánství, mohamedánské náboženství, mohamedánský svět či islam, mohamedánstvo, mohamedánske náboženstvo, mohamedánsky svet; Moslem – Moslem, MOSLEM – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerMoslem – Der Moslem, DER MOSLEM, der Moslem a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnMoslem – Ein Moslem, EIN MOSLEM, ein Moslem znamená muslim, moslemín, mohamedán či moslim, mohamedán; Muslim – Muslim, MUSLIM – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerMuslim – Der Muslim, DER MUSLIM, der Muslim a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnMuslim – Ein Muslim, EIN MUSLIM, ein Muslim znamená muslim, moslemín, mohamedán či moslim, mohamedán; Muselmann – Muselmann, MUSELMANN – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerMuselmann – Der Muselmann, DER MUSELMANN, der Muselmann a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnMuselmann – Ein Muselmann, EIN MUSELMANN, ein Muselmann znamená musulman, muslim, moslemín, mohamedán či muzulman, moslim, mohamedán; Muselman – Muselman, MUSELMAN – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerMuselman – Der Muselman, DER MUSELMAN, der Muselman a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnMuselman – Ein Muselman, EIN MUSELMAN, ein Muselman znamená musulman, muslim, moslemín, mohamedán či muzulman, moslim, mohamedán; Muselmanen – Muselmanen, MUSELMANEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýMuselmanen – Dý Muselmanen, DÝ MUSELMANEN, dý Muselmanen a substantivum plurálu se členem neurčitým: Muselmanen – Muselmanen, MUSELMANEN, Muselmanen znamená musulmané, muslimové, moslemíni, mohamedáni či muzelmani, moslimovia, moslimi, mohamedáni; katolyše Kirche – Katholische Kirche, KATHOLISCHE KIRCHE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýkatolyšeKirche – Die katholische Kirche, DIE KATHOLISCHE KIRCHE, die katholische Kirche a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjnekatolyšeKirche – Eine katholische Kirche, EINE KATHOLISCHE KIRCHE, eine katholische Kirche znamená katolická církev, katolický kostel či katolícka cirkev, katolícky kostol; römiš-katolyše Kirche nebo remiš-katolyše Kirche – Römisch-katholische Kirche, RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: Dýrömiš-katolyšeKirche nebo Dýremiš-katolyšeKirche – Die römisch-katholische Kirche, DIE RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE, die römisch-katholische Kirche a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: Ajnerömiš-katolyšeKirche nebo Ajneremiš-katolyšeKirche – Eine römisch-katholische Kirche, EINE RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE, eine römisch-katholische Kirche znamená římskokatolická církev, římskokatolický kostel či rímskokatolícka cirkev, rímskokatolícky kostol; gríchiš-katolyše Kirche – Griechisch-katholische Kirche, GRIECHISCH-KATHOLISCHE KIRCHE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: Dýgríchiš-katolyšeKirche – Die griechisch-katholische Kirche, DIE GRIECHISCH-KATHOLISCHE KIRCHE, die griechisch-katholische Kirche a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: Ajnegríchiš-katolyšeKirche – Eine griechisch-katholische Kirche, EINE GRIECHISCH-KATHOLISCHE KIRCHE, eine griechisch-katholische Kirche znamená řeckokatolická církev, řeckokatolický kostel či gréckokatolícka cirkev, gréckokatolícky kostol; ortodoxeKirche – Orthodoxe Kirche, ORTHODOXE KIRCHE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýortodoxeKirche – Die orthodoxe Kirche, DIE ORTHODOXE KIRCHE, die orthodoxe Kirche a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneortodoxeKirche – Eine orthodoxe Kirche, EINE ORTHODOXE KIRCHE, eine orthodoxe Kirche znamená  pravoslavní církev, pravoslavní kostel či pravoslávna cirkev, pravoslávny kostol; evangelyšeKirche – Evangelische Kirche, EVANGELISCHE KIRCHE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýevangelyšeKirche – Die evangelische Kirche, DIE EVANGELISCHE KIRCHE, die evangelische Kirche a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneevangelyšeKirche – Eine evangelische Kirche, EINE EVANGELISCHE KIRCHE, eine evangelische Kirche znamená  evangelická církev, protestantská církev, evangelický kostel, protestantský kostel či evanjelická cirkev, evanjelický kostol, protestantská cirkev, protestantský kostol; protestantyšeKirche – Protestantische Kirche, PROTESTANTISCHE KIRCHE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýprotestantyšeKirche – Die protestantische Kirche, DIE PROTESTANTISCHE KIRCHE, die protestantische Kirche a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneprotestantyšeKirche – Eine protestantische Kirche, EINE PROTESTANTISCHE KIRCHE, eine protestantische Kirche znamená protestantská církev, protestantský kostel či protestantská cirkev, protestantský kostol; Mozaizmus – Mosaismus, MOSAISMUS – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerMozaizmus – Der Mosaismus, DER MOSAISMUS, der Mosaismus a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnMozaizmus – Ein Mosaismus, EIN MOSAISMUS, ein Mosaismus znamená židovské náboženství, mojžíšské náboženství, mojžíšovské náboženství či židovské náboženstvo, mojžíšské náboženstvo, mojžíšovské náboženstvo; Papst – Papst, PAPST – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerPapst – Der Papst, DER PAPST, der Papst a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnPapst – Ein Papst, EIN PAPST, ein Papst znamená papež či pápež; Päpste nebo Pepste – Päpste, PÄPSTE – substantivum plurálu se členem určitým: DýPäpste nebo DýPepste – Die Päpste, DIE PÄPSTE, die Päpste a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: Päpste nebo Pepste – Päpste, PÄPSTE, Päpste znamená papežové či pápeži; Papstwürde nebo Papstwyrde – Papstwürde, PAPSTWÜRDE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýPapstwürde nebo DýPapstwyrde – Die Papstwürde, DIE PAPSTWÜRDE, die Papstwürde a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjnePapstwürde nebo AjnePapstwürde – Eine Papstwürde, EINE PAPSTWÜRDE, eine Papstwürde znamená papežství, papežská hodnost, papežská důstojnost či pápežstvo, pápežská hodnosť, pápežská dôstojnosť; Papsttum – Papsttum, PAPSTTUM – substantivum neutra singuláru se členem určitým: DasPapsttum – Das Papsttum, DAS PAPSTTUM, das Papsttum a substantivum neutra singuláru se členem neurčitým: AjnPapsttum – Ein Papsttum, EIN PAPSTTUM, ein Papsttum znamená papežství, papežská důstojnost či pápežstvo, pápežská dôstojnosť; Kardynal – Kardinal, KARDINAL – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerKardynal – Der Kardinal, DER KARDINAL, der Kardinal a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnKardynal – Ein Kardinal, EIN KARDINAL, ein Kardinal znamená kardinál; Primas – Primas, PRIMAS – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerPrimas – Der Primas, DER PRIMAS, der Primas a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnPrimas – Ein Primas, EIN PRIMAS, ein Primas znamená nejvyšší arcibiskup v dané určité církevní provincii, kterou je zpravidla celý stát, tj. arcibiskup primas či najvyšší arcibiskup v danej určitej cirkevnej provincii, ktorou je spravidla celý štát, tj. arcibiskup primas; Ercbišof – Erzbischof, ERZBISCHOF – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerErcbišof – Der Erzbischof, DER ERZBISCHOF, der Erzbischof a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnErcbišof – Ein Erzbischof, EIN ERZBISCHOF, ein Erzbischof znamená arcibiskup; Ercbišöfe nebo Ercbišefe – Erzbischöfe, ERZBISCHÖFE – substantivum plurálu se členem určitým: DýErcbišöfe nebo DýErcbišefe – Die Erzbischöfe, DIE ERZBISCHÖFE, die Erzbischöfe a substantivum plurálu se členem neurčitým: Ercbišöfe nebo Ercbišefe – Erzbischöfe, ERZBISCHÖFE, Erzbischöfe znamená arcibiskupové či arcibiskupi; Ercbišofswürde nebo Ercbišofswyrde – Erzbischofswürde, ERZBISCHOFSWÜRDE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýErcbišofswürde nebo DýErcbišofswyrde – Die Erzbischofswürde, DIE ERZBISCHOFSWÜRDE, die Erzbischofswürde a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneErcbišofswürde nebo AjneErcbišofswyrde – Eine Erzbischofswürde, EINE ERZBISCHOFSWÜRDE, eine Erzbischofswürde znamená arcibiskupská hodnost, arcibiskupská důstojnost či arcibiskupská hodnosť, arcibiskupská dôstojnosť; Ercbistum – Erzbistum, ERZBISTUM – substantivum neutra singuláru se členem určitým: DerErcbistum  – Der Erzbistum, DER ERZBISTUM, der Erzbistum a substantivum neutra singuláru se členem neurčitým: AjnErcbistum – Ein Erzbistum, EIN ERZBISTUM, ein Erzbistum znamená arcibiskup, arcibiskupský obvod, arcibiskupství, arcidiecéze či arcibiskupstvo, arcidiecéza; Bišof – Bischof, BISCHOF – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerBišof – Der Bischof, DER BISCHOF, der Bischof a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnBišof – Ein Bischof, EIN BISCHOF, ein Bischof znamená biskup; Bišöfe nebo Bišefe – Bischöfe, BISCHÖFE – substantivum plurálu se členem určitým: DýBišöfe nebo DýBišefe – Die Bischöfe, DIE BISCHÖFE, die Bischöfe a substantivum plurálu se členem neurčitým: Bišöfe nebo Bišefe – Bischöfe, BISCHÖFE, Bischöfe znamená biskupové či biskupi; Bišofswürde nebo Bišofswyrde – Bischofswürde, BISCHOFSWÜRDE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýBišofswürde nebo DýBišofswyrde – Die Bischofswürde, DIE BISCHOFSWÜRDE, die Bischofswürde a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneBišofswürde nebo AjneBišofswyrde – Eine Bischofswürde, EINE BISCHOFSWÜRDE, eine Bischofswürde znamená biskupská hodnost, biskupská důstojnost či biskupská hodnosť, biskupská dôstojnosť; Bistum – Bistum, BISTUM – substantivum neutra singuláru se členem určitým: DerBistum  – Der Bistum, DER BISTUM, der Bistum a substantivum neutra singuláru se členem neurčitým: AjnBistum – Ein Bistum, EIN BISTUM, ein Bistum znamená biskup, biskupský obvod, biskupství, diecéze či biskupstvo, diecéza;
Klerikr – Kleriker, KLERIKER – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerKlerikr – Der Kleriker, DER KLERIKER, der Kleriker a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnKlerikr – Ein Kleriker, EIN KLERIKER, ein Kleriker znamená katolický duchovní či katolícky duchovný; Prístr – Priester, PRIESTER – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerPrístr – Der Priester, DER PRIESTER, der Priester a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnPrístr – Ein Priester, EIN PRIESTER, ein Priester znamená kněz či kňaz; Prístrwürde nebo Prístrwyrde – Priesterwürde, PRIESTERWÜRDE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýPrístrwürde nebo DýPrístrwyrde – Die Priesterwürde, DIE PRIESTERWÜRDE, die Priesterwürde a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjnePrístrwürde nebo AjnePrístrwürde – Eine Priesterwürde, EINE PRIESTERWÜRDE, eine Priesterwürde znamená kněžství, kněžská hodnost, kněžská důstojnost či kňažstvo, kňazská  hodnosť, kňazská dôstojnosť; Prístršaft – Priesterschaft, PRIESTERSCHAFT – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerPrístršaft – Der Priesterschaft, DER PRIESTERSCHAFT, der Priesterschaft a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnPrístršaft – Ein Priesterschaft, EIN PRIESTERSCHAFT, ein Priesterschaft znamená kněžská důstojnost, kněžské povolání, kněžstvo či kňazská dôstojnosť, kňazské povolanie, kňažstvo; Prístrordn – Priesterorden, PRIESTERORDEN – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerPrístrordn – Der Priesterorden, DER PRIESTERORDEN, der Priesterorden a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnPrístrordn – Ein Priesterorden, EIN PRIESTERORDEN, ein Priesterorden znamená kněžský řád  či kňazský poriadok, kňazská ustanovizeň; Prístrštand – Priesterstand, PRIESTERSTAND – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerPrístrštand – Der Priesterstand, DER PRIESTERSTAND, der Priesterstand a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnPrístrštand – Ein Priesterstand, EIN PRIESTERSTAND, ein Priesterstand znamená kněžský stav  či kňazský stav; Prístramt – Priesteramt, PRIESTERAMT – substantivum neutra singuláru se členem určitým: DerPrístramt – Das Priesteramt, DAS PRIESTERAMT, das Priesteramt a substantivum neutra singuláru se členem neurčitým: AjnPrístramt – Ein Priesteramt, EIN PRIESTERAMT, ein Priesteramt znamená kněžský úřad či kňazský úrad; Prístrtum – Priestertum, PRIESTERTUM – substantivum neutra singuláru se členem určitým: DerPrístrtum – Der Priestertum, DER PRIESTERTUM, der Priestertum a substantivum neutra singuláru se členem neurčitým: AjnPrístrtum – Ein Priestertum, EIN PRIESTERTUM, ein Priestertum znamená kněžství či kňažstvo; AmtdesPrístrs – Amt des Priesters, AMT DES PRIESTERS – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DasAmt desPrístrs – Das Amt des Priester, DAS AMT DES PRIESTER, das Amt des Priester a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnAmt desPrístr – Ein Amt des Priester, EIN AMT DES PRIESTER, ein Amt des Priester znamená úřad kněze, kněžský úřad  či úrad kňaza, kňazský úrad; Parochí – Parochie, PAROCHIE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýParochí – Die Parochie, DIE PAROCHIE, die Parochie a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneParochí – Eine Parochie, EINE PAROCHIE, eine Parochie znamená farnost, farní obvod či farnosť, obvod farnosti; Pope – Pope, POPE – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerPope – Der Pope, DER POPE, der Pope a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnPope – Ein Pope, EIN POPE, ein Pope znamená pop, pravoslavný kněz či pop, pravoslávny kňaz; Pfarbecirk – Pfarrbezirk, PFARRBEZIRK – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerPfarbecirk – Der Pfarrbezirk, DER PFARRBEZIRK, der Pfarrbezirk a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnPfarbecirk – Eine Pfarrbezirk, EINE PFARRBEZIRK, eine Pfarrbezirk znamená farní kostel, či farský kostol; Pfarbecirke – Pfarrbezirke, PFARRBEZIRKE – substantivum plurálu se členem určitým: DýPfarbecirke – Die Pfarrbezirke, DIE PFARRBEZIRKE, die Pfarrbezirke a substantivum plurálu se členem neurčitým: Pfarbecirke – Pfarrbezirke, PFARRBEZIRKE, Pfarrbezirke znamená farní kostely, či farské kostoly; Pfargemajnde – Pfarrgemeinde, PFARRGEMEINDE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýPfargemajnde – Die Pfarrgemeinde, DIE PFARRGEMEINDE, die Pfarrgemeinde a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjnePfargemajnde – Eine Pfarrgemeinde, EINE PFARRGEMEINDE, eine Pfarrgemeinde znamená farní obec, farnost, farní společenství, či farská obec, farnosť, farské spoločenstvo; Pfargemajndn – Pfarrgemeinden, PFARRGEMEINDEN – substantivum feminina plurálu se členem určitým: DýPfargemajndn – Die Pfarrgemeinden, DIE PFARRGEMEINDEN, die Pfarrgemeinden a substantivum feminina plurálu se členem neurčitým: Pfargemajndn – Pfarrgemeinden,  PFARRGEMEINDEN, Pfarrgemeinden znamená farní obce, farnosti, farní společenství, či farské obce, farnosti, farské spoločenstvá; Pfaramt – Pfarramt, PFARRAMT – substantivum neutra singuláru se členem určitým: DasPfaramt – Das Pfarramt, DAS PFARRAMT, das Pfarramt a substantivum neutra singuláru se členem neurčitým: AjnPfaramt – Eine Pfarramt, EINE PFARRAMT, eine Pfarramt znamená farní úřad či farský úrad; Pfarämtr nebo Pfaremtr – Pfarrämter, PFARRÄMTER – substantivum plurálu se členem určitým: DýPfarämtr – Die Pfarrämter, DIE PFARRÄMTER, die Pfarrämter a substantivum plurálu se členem neurčitým: Pfarämtr – Pfarrämter, EINE PFARRÄMTER, eine Pfarrämter znamená farní úřady či farské úrady; Pfarbehörde nebo Pfarbeherde – Pfarrbehörde, PFARRBEHÖRDE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýPfarbehörde nebo DýPfarbeherde – Die Pfarrbehörde, DIE PFARRBEHÖRDE, die Pfarrbehörde a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjnePfarbehörde nebo AjnePfarbeherde – Eine Pfarrbehörde, EINE PFARRBEHÖRDE, eine Pfarrbehörde znamená farní úřad či farský úrad; Pfarbehördn nebo Pfarbeherdn – Pfarrbehörden, PFARRBEHÖRDEN – substantivum feminina plurálu se členem určitým: DýPfarbehördn nebo DýPfarbeherdn – Die Pfarrbehörden, DIE PFARRBEHÖRDEN, die Pfarrbehörden a substantivum feminina plurálu se členem neurčitým: Pfarbehördn nebo Pfarbeherdn – Pfarrbehörden, PFARRBEHÖRDEN, Pfarrbehörden znamená farní úřady či farské úrady; Pfare – Pfarre, PFARRE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýPfare – Die Pfarre, DIE PFARRE, die Pfarre a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjnePfare – Eine Pfarre, EINE PFARRE, eine Pfarre znamená fara; Pfaraj – Pfarrei, PFARREI – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýPfaraj – Die Pfarrei, DIE PFARREI, die Pfarrei a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjnePfaraj – Eine Pfarrei, EINE PFARREI, eine Pfarrei znamená fara; Pfaren – Pfarren, PFARREN – substantivum feminina plurálu se členem určitým: DýPfaren – Die Pfarren, DIE PFARREN, die Pfarren a substantivum feminina plurálu se členem neurčitým: Pfaren –  Pfarren, PFARREN, Pfarren znamená fary; Pfarlojte – Pfarrleute, PFARRLEUTE – substantivum feminina se členem určitým: DýPfarlojte – Die Pfarrleute, DIE PFARRLEUTE, die Pfarrleute a substantivum feminina se členem neurčitým: AjnePfarlojte – Eine Pfarrleute, EINE PFARRLEUTE, eine Pfarrleute znamená farníci, věřící na teritoriu dané farnosti či farníci, veriaci na teritóriu danej farnosti;
Gajstliche – Geistliche, GEISTLICHE – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerGajstliche – Der Geistliche, DIE GEISTLICHE, die Geistliche a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnGajstliche – Ein Geistliche, EIN GEISTLICHE, ein Geistliche znamená duchovný v singuláru; Gajstlichn – Geistliche, GEISTLICHE – substantivum plurálu se členem určitým: DýGajstlichn – Die Geistlichen, DIE GEISTLICHEN, die Geistlichen a substantivum plurálu se členem neurčitým: Gajstlichn – Geistlichen, GEISTLICHEN, Geistlichen znamená duchovní v plurálu; Pfarer – Pfarrer, PFARRER – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerPfarer – Der Pfarrer, DER PFARRER, der Pfarrer a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnPfarer – Ein Pfarrer, EIN PFARRER, ein Pfarrer znamená farář či farár; Pfarer – Pfarrer, PFARRER – substantivum plurálu se členem určitým: DýPfarer – Die Pfarrer, DIE PFARRER, die Pfarrer a substantivum plurálu se členem neurčitým: Pfarer – Pfarrer, PFARRER, Pfarrer znamená faráři či farári; Kirchher – Kirchherr, KIRCHHERR – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerKirchher – Der Kirchherr, DER KIRCHHERR, der Kirchherr a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnKirchher – Ein Kirchherr, EIN KIRCHHERR, ein Kirchherr znamená farář či farár; Kirchherrn – Kirchherren, KIRCHHERREN – substantivum plurálu se členem určitým: DýKirchherrn – Die Kirchherren, DIE KIRCHHERREN, die Kirchherren a substantivum plurálu se členem neurčitým: Kirchherrn – Kirchherren, KIRCHHERREN, Kirchherren znamená faráři či farári; Kaplan – Kaplan, KAPLAN – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerKaplan – Der Kaplan, DER KAPLAN, der Kaplan a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnKaplan – Ein Kaplan, EIN KAPLAN, ein Kaplan znamená kaplan či kaplán; Kapläne nebo Kaplene – Kapläne, KAPLÄNE – substantivum plurálu se členem určitým: DýKapläne nebo DýKaplene – Die Kapläne, DIE KAPLÄNE, die Kapläne a substantivum plurálu se členem neurčitým: Kapläne nebo Kaplene – Kapläne, KAPLÄNE, Kapläne znamená kaplani či kapláni; Diakon – Diakon, DIAKON – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerDiakon – Der Diakon, DER DIAKON, der Diakon a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnDiakon – Ein Diakon, EIN DIAKON, ein Diakon znamená jáhen či diakon; Diakonen – Diakonen, DIAKONEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýDiakonen – Die Diakonen, DIE DIAKONEN, die Diakonen a substantivum plurálu se členem neurčitým: Diakonen –  Diakonen, DIAKONEN, Diakonen znamená jáhnové, jáhni či diakoni; Pastor – Pastor, PASTOR – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerPastor – Der Pastor, DER PASTOR, der Pastor a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnPastor – Ein Pastor, EIN PASTOR, ein Pastor znamená pastor, protestantský farář či pastor, protestantský farár; Pastoren – Pastoren, PASTOREN – substantivum plurálu se členem určitým: DýPastor – Die Pastoren, DIE PASTOREN, die Pastoren a substantivum plurálu se členem neurčitým: Pastoren –  Pastoren, PASTOREN, Pastoren znamená pastoři, protestantští faráři či pastori, protestantský farári;
Küztr nebo Kyztr – Küster, KÜSTER – substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerKüztr nebo DerKyztr – Der Küster, DER KÜSTER, der Küster a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnKüztr nebo AjnKyztr – Ein Küster, EIN KÜSTER, ein Küster znamená kostelník, sakristián či kostolník, zákristián; Küztr nebo Kyztr – Küster, KÜSTER – substantivum plurálu se členem určitým: DýKüztr nebo DýKyztr – Die Küster, DIE KÜSTER, die Küster a substantivum plurálu se členem neurčitým: Küztr nebo Kyztr – Küster, KÜSTER, Küster znamená kostelníci, sakristiáni či kostolníci, zákristiáni; Christmesse – Christmesse, CHRISTMESSE – substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýChristmesse – Die Christmesse, DIE CHRISTMESSE, die Christmesse a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneChristmesse – Eine Christmesse, EINE CHRISTMESSE, eine Christmesse znamená půlnoční mše svatá či polnočná svätá omša; Christmessn – Christmessen, CHRISTMESSEN – substantivum feminina plurálu se členem určitým: DýChristmessn – Die Christmessen, DIE CHRISTMESSEN, die Christmessen a substantivum feminina plurálu se členem neurčitým: Christmessn – Christmessen, CHRISTMESSEN, Christmessen znamená půlnoční mše svaté či polnočné sväté omše; Christfest – Christfest, CHRISTFEST – substantivum neutra singuláru se členem určitým: DasChristfest – Das Christfest, DAS CHRISTFEST, das Christfest a substantivum neutra singuláru se členem neurčitým: AjnChristfest – Ein Christfest, EIN CHRISTFEST, ein Christfest znamená Vánoce či Vianoce; DerHajligeChrist – Der Heilige Christ, DER HEILIGE CHRIST znamená Vánoce či Vianoce; VorChristiGeburt – Vor Christi Geburt, VOR CHRISTI GEBURT, vor Christi Geburt před Kristem či pred Kristom; ercbišöflych nebo ercbišeflych – Erzbischöflich, ERZBISCHÖFLICH, erzbischöflich znamená arcibiskupský; ercbišöflychPalaiz nebo ercbišeflychPalaiz  – Erzbischöflich Palais, ERZBISCHÖFLICH PALAIS, erzbischöflich Palais – substantivum neutra singuláru se členem určitým: dasercbišöflychPalaiz nebo dasercbišeflychPalaiz – Das erzbischöflich Palais, DAS ERZBISCHÖFLICH PALAIS, das erzbischöflich Palais a substantivum neutra singuláru se členem neurčitým: ajnercbišöflychPalaiz nebo ajnercbišeflychPalaiz - Ein erzbischöflich Palais, EIN ERZBISCHÖFLICH PALAIS, ein erzbischöflich Palais znamená arcibiskupský palác; ercbišöflychPalaiz nebo ercbišeflychPalaiz  – Erzbischöflich Palais, ERZBISCHÖFLICH PALAIS, erzbischöflich Palais – substantivum plurálu se členem určitým: dýercbišöflychPalaiz nebo dýercbišeflychPalaiz – Die erzbischöflich Palais, DIE ERZBISCHÖFLICH PALAIS, die erzbischöflich Palais a substantivum plurálu se členem neurčitým: ercbišöflychPalaiz nebo ercbišeflychPalaiz - Erzbischöflich Palais, ERZBISCHÖFLICH PALAIS, erzbischöflich Palais znamená arcibiskupské paláce; - všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!; christlych – Christlich, CHRISTLICH, christlich znamená křesťanský, křesťansky či kresťanský, kresťansky; katolyš – Katholisch, KATHOLISCH, katholisch znamená katolický či katolícky; päpstlych nebo pepstlych – Päpstlich, PÄPSTLICH, päpstlich znamená papežský či pápežský; bišofs – Bischofs, BISCHOFS, bischofs znamená biskupský episkopal – Episkopal, EPISKOPAL, episkopal znamená episkopální, biskupský či episkopálny, biskupský; bišöflych nebo bišeflych – Bischöflich, BISCHÖFLICH, Bischöflich znamená biskupský; prísterlych – Priesterlich, PRIESTERLICH, Priesterlich znamená kněžský či kňazský; ortodox – Orthodox, ORTHODOX, orthodox znamená pravoslavní či pravoslávny; gajstlych – Geistlich, GEISTLICH, geistlich znamená duchovenský; protestantyš – Protestantisch, PROTESTANTISCH, protestantisch znamená protestantský; mozaiš – Mosaisch, MOSAISCH, mosaisch znamená židovský, mojžíšovský či židovský, mojžišovský; juden – Juden, JUDEN, juden znamená židovský; jüdyš nebo jydyš – Jüdisch, JÜDISCH, jüdisch znamená židovský; izraelytyš – Israelitisch, ISRAELITISCH, israelitisch znamená izraelitský; israelyš – Israelisch, ISRAELISCH, israelisch znamená izraelský; moslemiš – Moslemisch, MOSLEMISCH, moslemisch znamená muslimský či moslimský; muzelmannyš – Muselmannisch, MUSELMANNISCH, muselmannisch znamená muslimský či moslimský; muselmanyš – Muselmanisch, MUSELMANISCH, muselmanisch znamená mohamedánský, musulmanský, muzulmanský, muslimský či mohamedánsky, muzelmanský, moslimský 
17./ Norština: kirken – Kirken, KIRKEN, kirken znamená kostel či kostol; dómkirken – Domkirken, DOMKIRKEN, domkirken znamená katedrála
18./ Polština: koščuw nebo koščiul – Kościół, KOŚCIÓŁ, kośćiół znamená katolický kostel anebo protestantský kostel či katolícky kostol alebo protestantský kostol; koščiuwa – Kościóła, KOŚCIÓŁA, kośćióła znamená katolické kostely anebo protestantské kostely či katolícke kostoly alebo protestantské kostoly; cerkiev – Cerkiew, CERKIEW, cerkiew znamená pravoslavný kostel či pravoslávny kostol; cerkvi – Cerkwi, CERKWI, cerkwi znamená pravoslavné kostely či pravoslávne kostoly; koščuwny nebo koščiulny – Kościełny, KOŚCIEŁNY, kośćiełny znamená kostelný, kostelný vztahující se ke katolickému kostelu anebo protestantskému kostelu či kostolný, kostolný vzťahujúci sa ku katolíckemu kostolu alebo protestantskému kostolu; cerkievny – Cerkiewny, CERKIEWNY, cerkiewny znamená kostelný, kostelný vztahující se k pravoslavnému kostelu či kostolný, kostolný vzťahujúci sa k pravoslávnemu kostolu; katedra – Katedra, KATEDRA, katedra znamená katedrála; katedry – Katedry, KATEDRY, katedry znamená katedrály; bazylyka – Bazylika, BAZYLIKA, bazylika znamená basilika či bazilika; bazylyki – Bazyliki, BAZYLIKI, bazyliki znamená basiliky či baziliky; kaplica – Kaplica, KAPLICA, kaplica znamená kaple či kaplnka; kaplicy – Kaplicy, KAPLICY, kaplicy znamená kaple či kaplnky; klaštor – Klasztor, KLASZTOR, klasztor znamená klášter či kláštor; klaštorny – Klasztorny, KLASZTORNY, klasztorny znamená klášterní či kláštorný; mečet – Meczet, MESZET, meszet znamená mešita; chřešcijanin nebo chrzešcijanin – Chrześcijanin, CHRZEŚCIJANIN, chrześcijanin znamená křesťan či kresťan; chřešcijanka nebo chrzešcijanka – Chrześcijanka, CHRZEŚCIJANKA, chrześcijanka znamená křesťanka či kresťanka; chřešcijanie nebo chrzešcijanie – Chrześcijanie, CHRZEŚCIJANIE, chrześcijanie znamená křesťané či kresťania; chřešcijanki nebo chrzešcijanki – Chrześcijanki, CHRZEŚCIJANKI, chrześcijanki znamená křesťanky či kresťanky; chřešcijaňski nebo chrzešcijaňski – Chrześcijański, CHRZEŚCIJAŃSKI, chrześcijański znamená křesťanský či kresťanský; chřešcijaňstuo nebo chrzešcijaňstvuo – Chrześcijaństwo, CHRZEŚCIJAŃSTWO, chrześcijaństwo znamená křesťanství či kresťanstvo; katolyk – Katolik, KATOLIK, katolik znamená katolík; řimsky katolyk nebo ržimsky katolyk – Rzymski katolik, RZYMSKY KATOLIK, rzymski katolik znamená římský katolík či rímsky katolík; grecky katolyk – Grecki katolik, GRECKI KATOLIK, grecki katolik znamená řecký katolík ši grécky katolík; katolycy – Katolicy, KATOLICY, katolicy znamená katolíci; řimsky katolyk nebo ržimsky katolyk – Rzymski katolicy, RZYMSKY KATOLICY, rzymski katolicy znamená římští katolíci či rímsky katolíci; grecky katolycy – Grecki katolicy, GRECKI KATOLICY, grecki katolicy znamená řečtí katolíci či grécki katolíci; katolycki – Katolicki, KATOLICKI, katolicki znamená katolický či katolícky; koščiul katolicki – Kościół katolicki, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, kośćiół katolicki znamená katolická církev, katolický kostel či katolícka cirkev, katolícky kostol; řimskokatolycki nebo ržimskokatolicki – Rzymskokatolicki, RZYMSKOKATOLICKI, rzymskokatolicki znamená římskokatolický  či rímskokatolícky; greckokokatolycki – Greckokatolicki, GRECKOKATOLICKI, greckokatolicki znamená řeckokatolický  či gréckokatolícky; koščiul řimskokatolicki nebo koščiul ržimskokatolicki – Kościół rzymskokatolicki, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, kośćiół rzymskokatolicki znamená římskokatolická církev, římskokatolický kostel či rímskokatolícka cirkev, rímskokatolický kostol; pravoswavny nebo pravosuavny – Prawosławny, PRAWOSŁAWNY, prawosławny znamená pravoslavný ale i adjektivum pravoslavní; pravoswavna nebo pravosuavna – Prawosławna, PRAWOSŁAWNA, prawosławna znamená pravoslavná či pravoslávna; pravoswavne nebo pravosuavne – Prawosławne, PRAWOSŁAWNE, prawosławne znamená pravoslavné či pravoslávne; evangelyk – Ewangelik, EWANGELIK, ewangelik znamená evangelík či evanjelik; evangelyčka – Ewangeliczka, EWANGELICZKA, ewangeliczka znamená evangelička či evanjelička; evangelycy – Ewangelicy, EWANGELICY, ewangelicy znamená evangelíci či evanjelici; evangelyčki – Ewangeliczki, EWANGELICZKI, ewangeliczki znamená evangeličky či evanjeličky; evangelycki – Ewangelicki, EWANGELICKI, ewangelicki znamená evangelický či evanjelický; koščiul evangelycki – Kościół ewangelicki, KOŚCIÓŁ EWANGELICKI, kośćiół ewangelicki znamená evangelická církev, evangelický kostel či evenjelická cirkev, evanjelický kostol; kalvinysta – Kalwinista, KALWINISTA, kalwinista znamená kalvinista; kauviňsky – Kałwiński, KAŁWIŃSKI, kałwiński znamená kalvinský či kalvínsky; koščiul kauviňski – Kościół kałwiński, KOŚCIÓŁ KAŁWIŃSKI, kośćiół kałwiński znamená reformovaná církev, kalvinská církev, kalvinský kostel či reformovaná cirkev, kalvínska cirkev, kalvínsky kostol; protestant – Protestant, PROTESTANT, protestant znamená protestant; protestanci – Protestanci, PROTESTANCI, protestanci znamená protestanté či protestanti; protestancki – Protestancki, PROTESTANCKI, protestancki znamená protestantský; koščiul protestancki – Kościół protestancki, KOŚCIÓŁ PROTESTANCKI, kośćiół protestancki znamená protestantská církev, protestantský kostel či protestantská cirkev, protestantský kostol; anglykanin – Anglikanin, ANGLIKANIN, anglikanin znamená anglikán; anglykanie – Anglikanie, ANGLIKANIE, anglikanie znamená anglikáni; Žyd – Żyd, ŻYD, żyd znamená žid Žydóvka – Żydówka, ŻYDÓWKA, żydówka znamená židovka; Žydzi – Żydzi, ŻYDZI, żydzi znamená židé či židia; Žydóvki – Żydówki, ŻYDÓWSKI, żydówski znamená židovky; Žydovski – Żydowski, ŻYDOWSKI, żydowski znamená židovský; papěž nebo papiež – Papież, PAPIEŻ, papież znamená papež či pápež; biskup – Biskup, BISKUP, biskup znamená biskup; biskupi – Biskupi, BISKUPI, biskupi znamená biskupský; kžondz – Ksiądz, KSIĄDZ, ksiądz znamená kněz či kňaz; ksionžy – Księży, KSIĘŻY, księży znamená knězský či kňazský; parafia – Parafia, PARAFIA, parafia znamená fara, farnost či farnosť; plebania – Plebania, PLEBANIA, plebania znamená fara; pleban – Pleban, PLEBAN, pleban znamená farář či farár; parafialny – Parafialny, PARAFIALNY, parafialny znamená farský, náležející k farnosti či patriaci k farnosti; probošč – Proboszcz, PROBOSZCZ, proboszcz znamená farář či farár; probostvo – Probostvo, PROBOSTVO, probostvo znamená farní úřad, fara či farský úrad, fara; kapwan nebo kapuan – Kapłan, KAPŁAN, kapłan znamená kaplan či kaplán; kapwaňski nebo kapuaňski – Kapłański, KAPŁAŃSKI, kapłański znamená kaplanský či kaplánsky
19./ Portugalština: igréža – Igreja, IGREJA, igreja substantivum feminina singuláru se členem určitým: aigréža – A igreja, A IGREJA, a igreja znamená kostel či kostol; katedral – Catedral, CATEDRAL, catedral substantivum feminina singuláru se členem určitým: akatedral – A catedral, A CATEDRAL, a catedral znamená katedrála; basílyka – Basílica, BASÍLICA, basílica znamená basilika či bazilika; mosteiro – Mosteiro, MOSTEIRO, mosteiro znamená klášter či kláštor; konvento – Convento, CONVENTO, convento znamená klášter či kláštor; konventual – Conventual, CONVENTUAL, conventual znamená klášterní či kláštorný; Krišto – Cristo, CRISTO znamená Kristus; krištau – Cristão, CRISTÃO, cristão znamená křesťan či kresťan; krišta – Cristã, CRISTÃ, cristã znamená křesťanka či kresťanka; krištyanysmo – Cristianismo, CRISTIANISMO, cristianismo znamená křesťanství či kresťanstvo; katólyko – Católico, CATÓLICO, católico znamená katolický; kardeal – Cardeal, CARDEAL, cardeal znamená kardinál; judeu – Judeu, JUDEU, judeu znamená Žid; judia – Judia, JUDIA, judia znamená Židovka
20./ Rumunština:  bisérika – Biserică, BISERICĂ, biserică znamená kostel či kostol
21./ Ruština: cerkóv – cerkovь – Церковь, ЦЕРКОВЬ, церковь znamená kostel, církev či kostol, cirkev; cerkóvnyj – cerkovnyj – Церковный, ЦЕРКОВНЫЙ, церковный znamená kostelní, církevní či kostolný, cirkevný; pravoslávnaja cerkóv - pravoslavnaja cerkov – Православная церковь, ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, православная церковь znamená pravoslavní církev či pravoslávna cirkev; sobór – sobor – Собор, СОБОР, собор znamená katedrála; monastýr – monastyrь – Монастырь, МОНАСТЫРЬ, монастырь znamená klášter či kláštor; mečéť – mečetь  - Мечеть, МЕЧЕТЬ, мечеть znamená mešita; christianýn – christianín – Христианин, ХРИСТИАНИН, христианин znamená křesťan či kresťan; christianka – christianka – Христианка, ХРИСТИАНКА, христианка znamená křesťanka či kresťanka; christiáne – christiáne – Христиане, ХРИСТИАНЕ, христиане znamená křesťané či kresťania; christiánstvo – christianstvo – Христианство, ХРИСТИАНСТВО, христианство znamená křesťanství či kresťania; evréj – evrej – Еврей, ЕВРЕЙ, еврей znamená žid; evréjskij – evrejskij – Еврейский, ЕВРЕЙСКИЙ, еврейский znamená židovský; pápa – papa – Папа, ПАПА, папа znamená papež, otec, tatínek či pápež, otec, otecko; rímskij pápa – rimskij papa – Римский папа, РИМСКИЙ ПАПА, римский папа římský papež, římský otec, hlava katolické církve či rímsky pápež, rímsky otec, hlava katolíckej cirkvi; patriárch – patriarch – Патриарх, ПАТРИАРХ, патриарх patriarcha, hlava pravoslavné církve či patriarcha, hlava pravoslávnej cirkvi; epískop – episkop – Епископ, ЕПИСКОП, епископ znamená biskup; epárchia – eparchia – Епархия, ЕПАРХИЯ, епархия znamená eparchie, diecéze, biskupství či eparchia, diecéza, biskupstvo; duchóvnyj – duchovnyj – Духовный, ДУХОВНЫЙ, духовный znamená duchovní, náboženský činitel vykonávající duchovenskou funkci, mající postavení duchovního či duchovný, náboženský činiteľ vykonávajúci duchovenskú funkciu, majúci postavenie duchovného
22./ Řečtina: eklisía – ekklisia – Εκκλησια, ΕΚΚΛΗΣΙΑ, εκκκησια anebo společně i se členem se to píše: íeklisía – i eklisia – Η εκκλησια, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, η εκκλησια znamená kostel, chrám, církev či kostol, chrám, cirkev; naós – naos – Ναος, ΝΑΟΣ, ναος anebo společně i se členem se to píše: onaós – o naos – Ο ναος, Ο ΝΑΟΣ, ο ναος znamená chrám; pareklýsi – parekklisi – Παρεκκλησι, ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ,παρεκλησι anebo společně i se členem se to píše: topareklýsi – to parekklisi – Το παρεκκλησι, ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ, το παρεκλησι znamená kaple či kaplnka; kathedrokós naós – kathedrikos naos – Καθεδρικος ναος, ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ, καθεδρικος ναος anebo společně i se členem se to píše: okathedrokós naós – o kathedrikos naos – Ο καθεδρικος ναος, Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ, ο καθεδρικος ναος znamená katedrála; evréos – ebraios – Εβραιος, ΕΒΡΑΙΟΣ, εβραιος anebo společně i se členem se to píše: oevréos – o ebraios – Ο εβραιος, Ο ΕΒΡΑΙΟΣ, ο εβραιος znamená žid; Christujena nebo Christújena – Christoygenna – Χριστουγεννα, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ anebo společně i se členem se to píše: Tachristujena – Ta Christoygenna – Τα Χριστουγεννα, ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ znamená Vánoce či Vianoce; christyanykos – christianikos – Χριστιανικος, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ, χριστιανικοσ znamená křesťanský či kresťanský
23./ Srbochorvatština: crkva – Crkva, CRKVA, crkva – Црква, ЦРКВА, црква znamená kostel, církev či kostol, cirkev; saborna crkva - Saborna crkva, SABORNA CRKVA, saborna crkva – Саборна црква, САБОРНА ЦРКВА, саборна црква znamená katedrální chrám pravoslavní, pravoslavná katedrála či katedrálny chrám pravoslávny, pravoslávna katedrála; stolna crkva – Stolna crkva, STOLNA CRKVA, stolna crkva – Столна црква, СТОЛНА ЦРКВА, столна црква znamená katedrální chrám katolický, katolická katedrála či katedrálny chrám katolícky, katolícka katedrála; crkveny – Crkveni, CRKVENI, crkveni – Црквени, ЦРКВЕНИ, црквени znamená církevní, kostelní či cirkevný, kostolný; osvetyty crkvu – Osvetiti crkvu, OSVETITI CRKVU, osvetiti crkvu – Осветити цркву, ОСВЕТИТИ ЦРКВУ, осветити цркву znamená vysvětit kostel či vysvätiť kostol; danas nema crkve – Danas nema crkve, DANAS NEMA CRKVE, danas nema crkve – Данас нема цркве, ДАНАС НЕМА ЦРКВЕ, данас нема цркве znamená dnes se bohoslužba nekoná, nejsou bohoslužby či dnes sa bohoslužba nekoná, nie sú bohoslužby; zvonyty za crkvu – Zvoniti za crkvu, ZVONITI ZA CRKVU, zvoniti za crkvu – Звонити за цркву, ЗВОНИТИ ЗА ЦРКВУ, звонити за цркву znamená zvonit k bohoslužbě, zvonit na mši svatou či zvoniť k bohoslužbe, zvoniť na svätú omšu; crkvarity – Crkvariti, CRKVARITI, crkvariti – Цркварити, ЦРКВАРИТИ, цркварити znamená navštěvovat kostel, navštěvovat bohoslužby, chodit do kostela či navštevovať kostol, navštevovať bohoslužby, chodiť do kostola; crkvareně nebo crkvareňe – Crkvarenje, CRKVARENJE, crkvarenje – Цркварење, ЦРКВАРЕЊЕ, цркварење navštěvování kostela, chození do kostela či navštevovanie kostola, chodenie do kostola; crkevna dobra – Crkevna dobra, CRKEVNA DOBRA, crkevna dobra – Цркевна добра, ЦРКЕВНА ДОБРА, цркевна добра znamená církevní statky, církevní majetek či cirkevné statky, cirkevný majetok; crkevny sabor – Crkevni sabor, CRKEVNI SABOR, crkevni sabor – Цркевни сабор, ЦРКЕВНИ САБОР, цркевни сабор znamená církevní sněm, církevní koncil či cirkevný snem, cirkevný koncil; crkevny obred – Crkevni obred, CRKEVNI OBRED, crkevni obred – Цркевни обред, ЦРКЕВНИ ОБРЕД, цркевни обред znamená církevní obřad či cirkevný obrad; crkevny otac – Crkevni otac, CRKEVNI OTAC, crkevni otac – Цркевни отац, ЦРКЕВНИ ОТАЦ, цркевни отац znamená církevní otec či cirkevný otec; crkevny blagdan – Crkevni blagdan, CRKEVNI BLAGDAN, crkevni blagdan – Цркевни благдан, ЦРКЕВНИ БЛАГДАН, цркевни благдан znamená církevní svátek či cirkevný sviatok; crkevna općina nebo crkevna opťina – Crkevna općina, CRKEVNA OPĆINA, crkevna općina – Цркевна опћина, ЦРКЕВНА ОПЋИНА, цркевна опћина znamená církevní obec či cirkevná obec; crkevna opštyna – Crkevna opština, CRKEVNA OPŠTINA, crkevna opština – Цркевна општина, ЦРКЕВНА ОПШТИНА, цркевна општина znamená církevní obec či cirkevná obec; crkevna slava – Crkevna slava, CRKEVNA SLAVA, crkevna slava – Цркевна слава, ЦРКЕВНА СЛАВА, цркевна слава znamená posvícení, církevní pouť či cirkevná púť; crkevna godyna – Crkevna godina, CRKEVNA GODINA, crkevna godina – Цркевна година, ЦРКЕВНА ГОДИНА, цркевна година známená církevní rok či cirkevný rok; crkveno pravo – Crkveno pravo, CRKEVNO PRAVO, crkevno pravo – Црквено право, ЦРКЕВНО ПРАВО, цркевно право znamená církevní právo, kanonické právo či cirkevné právo, kanonické právo; crkveňak – Crkvenjak, CRKVENJAK, crkvenjak – Црквењак, ЦРКЕВЊАК, цркевњак znamená kostelník sakristián či kostolník, zákristián; crkvica – Crkvica, CRKVICA, crkvica – Црквица, ЦРКВИЦА, црквица znamená kostelík, kostelíček či kostolík, kostolíčok; crkvenoslavensky jezik – Crkvenoslavenski jezik, CRKEVNOSLAVENSKI JEZIK, crkevnoslavenski jezik – Црквенославенски језик, ЦРКЕВНОСЛАВЕНСКИ ЈЕЗИК, цркевнославенски језик znamená církevněslovanský jazyk, církevní slovanština či cirkevnoslovanský jazyk, cirkevná slovanština; crkvenoslovensky jezik – Crkvenoslovenski jezik, CRKEVNOSLOVENSKI JEZIK, crkevnoslovenski jezik – Црквенословенски језик, ЦРКЕВНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК, цркевнословенски језик znamená církevněslovanský jazyk, církevní slovanština či cirkevnoslovanský jazyk, cirkevná slovanština; bazilika – Bazilika, BAZILIKA, bazilika – Базилика, БАЗИЛИКА, базилика znamená basilika či bazilika; kapela nebo kapéla – Kapela, KAPELA, kapela – Капела, КАПЕЛА, капела  znamená kaple, kapela, hudba či kaplnka, kapela, hudba; kapelica nebo kapélica – Kapelica, KAPELICA, kapelica – Капелица, КАПЕЛИЦА, капелица znamená kaplička; synagoga – Sinagoga, SINAGOGA, sinagoga – Синагога, СИНАГОГА, синагога znamená synagoga či synagóga;  džamija – Dźamija, DŽAMIJA, džamija – Џамија, ЏАМИЈА, џамија znamená mešita, mohamedánský chrám muslimský chrám či moslimský chrám pagoda – Pagoda, PAGODA, pagoda – Пагода, ПАГОДА, пагода znamená pagoda; Christ – Hrist, HRIST – Христ, ХРИСТ, znamená Kristus; Christos – Hristos, HRISTOS – Христос, ХРИСТОС znamená Kristus; chrišćanyn nebo chrišťanyn – Hrišćanin, HRIŠĆANIN, hrišćanin – Хришћанин, ХРИШЋАНИН, хришћанин znamená křesťan či kresťan; chrišćanka nebo chrišťanka – Hrišćanka, HRIŠĆANKA, hrišćanka – Хришћанка, ХРИШЋАНКА, хришћанка znamená křesťanka či kresťanka; chrišćanstvo či chrišćánstvo nebo chrišťanstvo či chrišťánstvo – Hrišćanstvo, HRIŠĆANSTVO, hrišćanstvo – Хришћанство, ХРИШЋАНСТВО, хришћанство znamená křesťanství, křesťanstvo či kresťanstvo; chrišćansky nebo chrišťansky – Hrišćanski, HRIŠĆANSKI, hrišćanski – Хришћански, ХРИШЋАНСКИ, хришћански znamená křesťanský či kresťanský; kršćanyn nebo kršťanyn – Kršćanin, KRŠĆANIN, kršćanin – Кршћанин, КРШЋАНИН, кршћанин znamená křesťan či kresťan; kršćanka nebo kršťanka – Kršćanka, KRŠĆANKA, kršćanka – Кршћанка, КРШЋАНКА, кршћанка znamená křesťanka či kresťanka; kršćanstvo či kršćánstvo nebo kršťanstvo či kršťánstvo – Kršćanstvo, KRŠĆANSTVO, kršćanstvo – Кршћанство, КРШЋАНСТВО, кршћанство znamená křesťanství, křesťanstvo či kresťanstvo; kršćansky nebo kršťansky – Kršćanski, KRŠĆANSKI, kršćanski – Кршћански, КРШЋАНСКИ, кршћански znamená křesťanský či kresťanský; katolyk – Katolik, KATOLIK, katolik – Католик, КАТОЛИК, католик znamená katolík, člověk katolické víry či človek katolíckej viery; rimokatolyk – Rimokatolik, RIMOKATOLIK, rimokatolik – Римокатолик, РИМОКАТОЛИК, римокатолик znamená římský katolík, člověk římskokatolické víry či rímsky katolík, človek rímskokatolíckej viery; grčkokatolyk – Grčkokatolik, GRČKOKATOLIK, crčkokatolik – Грчкокатолик, ГРЧКОКАТОЛИК, грчкокатолик znamená řecký katolík, člověk řeckokatolické víry či grécky katolík, človek gréckokatolíckej viery; katolyčky – Katolički, KATOLIČKI, katolički – Католички, КАТОЛИЧКИ, католички znamená katolický či katolícky; rimokatolyčky – Rimokatolički, RIMOKATOLIČKI, rimokatolički – Римокатолички, РИМОКАТОЛИЧКИ, римокатолички znamená římskokatolický či rímskokatolícky; grčkokatolyčky – Grčkokatolički, CRČKOKATOLIČKI, grčkokatolički – Грчкокатолички, ГРЧКОКАТОЛИЧКИ, грчкокатолички znamená řeckokatolický či gréckokatolícky; katolyčanstvo – Katoličanstvo, KATOLIČANSTVO, katoličanstvo – Католичанство, КАТОЛИЧАНСТВО, католичанство znamená katolictví či katolíctvo; katolycizam – Katolicizam, KATOLICIZAM, katolicizam – Католицизам, КАТОЛИЦИЗАМ, католицизам znamená katolicismus či katolicizmus; pravoslávac – Pravoslavac, PRAVOSLAVAC, pravoslavac – Православац, ПРАВОСЛАВАЦ, православац znamená pravoslavní, člověk pravoslavní víry či pravoslávny, človek pravoslávnej viery; pravoslavny – Pravoslavni, PRAVOSLAVNI, pravoslavni – Православни, ПРАВОСЛАВНИ, православни znamená pravoslavní, člověk pravoslavní víry či pravoslávny, človek pravoslávnej viery; grčkopravoslavny – Grčkopravoslavni, GRČKOPRAVOSLAVNI, grčkopravoslavni – Грчкоправославни, ГРЧКОПРАВОСЛАВНИ, грчкоправославни znamená řeckopravoslavní, člověk řeckopravoslavní víry či gréckopravoslávny, človek gréckopravoslávnej viery; pravoslávan – Pravoslavan, PRAVOSLAVAN, pravoslavan – Православан, ПРАВОСЛАВАН, православан znamená pravoslavný či pravoslávny; pravoslávka – Pravoslavka, PRAVOSLAVKA, pravoslavka – Православка, ПРАВОСЛАВКА, православка znamená žena pravoslavní či žena pravoslávna; pravoslávľe – Pravoslavlje, PRAVOSLAVLJE, pravoslavlje – Православље, ПРАВОСЛАВЉЕ, православље znamená pravoslaví či pravoslávie; evangelyk – Evangelik, EVANGELIK, evangelik – Евангелик, ЕВАНГЕЛИК, евангелик znamená evangelík či evanjelik; evangelykiňa – Evangelikinja, EVANGELIKINJA, evangelikinja – Евангеликиња, ЕВАБГЕЛИКИЊА, евангеликиња znamená evangelička či evanjelička; evandželsky – Evanđelski, EVANĐELSKI, evanđelski – Еванђелски, ЕВАНЂЕЛСКИ, еванђелски znamená evangelní, evangelický či evanjelický; evandžeoski – Evanđelski, EVANĐELSKI, evanđelski – Еванђелски, ЕВАНЂЕЛСКИ, еванђелски znamená evangelní, evangelický či evanjelický; kalvinyst – Kalvinist, KALVINIST, kalvinist – Калвинист, КАЛВИНИСТ, калвинист znamená kalvinista; kalvinysta – Kalvinista, KALVINISTA, kalvinista – Калвиниста, КАЛВИНИСТА, калвиниста znamená kalvinista; kalvinizam – Kalvinizam, KALVINIZAM, kalvinizam – Калвинизам, КАЛВИНИЗАМ, калвинизам znamená kalvinismus; anglykan – Anglikan, ANGLIKAN, anglikan – Англикан, АНГЛИКАН, англикан znamená anglikán; anglykansky – Anglikansky, ANGLIKANSKY, anglikansky – Англикански, АНГЛИКАНСКИ, англикански znamená anglikánský; protestant – Protestant, PROTESTANT, protestant – Протестант, ПРОТЕСТАНТ, протестант znamená protestant; protestantkiňa – Protestantkinja, PROTESTANTKINJA, protestantkinja – Протестанткиња, ПРОТЕСТАНТКИЊА, протестанткиња znamená protestantka; protestantsky – Protestantski, PROTESTANTSKI, protestantski – Протестантски, ПРОТЕСТАНТСКИ, протестантски znamená protestantský; protestantyzam – Protestantizam, PROTESTANTIZAM, protestantizam – Протестантизам, ПРОТЕСТАНТИЗАМ, протестантизам znamená protestantismus; Jevrej – Jevrej, JEVREJ, jevrej – Јевреј, ЈЕВРЕЈ, јевреј znamená Žid; Jevrejka – Jevrejka, JEVREJKA, jevrejka – Јеврејка, ЈЕВРЕЈКА, јеврејка znamená Židovka; jevrejski – Јevrejski, JEVREJSKI, jevrejski – Јеврејски, ЈЕВРЕЈСКИ, јеврејски znamená židovský; jevrejski kalendar – Јevrejski kalendar, JEVREJSKI KALENDAR, jevrejski kalendar – Јеврејски календар, ЈЕВРЕЈСКИ КАЛЕНДАР, јеврејски календар znamená židovský kalendář či židovský kalendár; jevrejski chram – Jevrejski hram, JEVREJSKI HRAM, jevrejski hram – Јеврејски храм, ЈЕВРЕЈСКИ ХРАМ, јеврејски храм židovská modlitebna, synagoga či židovská modlitebňa, synagóga;  jevrejstvo – Jevrejstvo, JEVREJSTVO, jevrejstvo – Јеврејство, ЈЕВРЕЈСТВО, јеврејство znamená židovství či židovstvo; Žid – Žid, ŽID, žid – Жид, ЖИД, жид znamená Žid; Židov – Židov, ŽIDOV, židov – Жидов, ЖИДОВ, жидов znamená Žid; Židovka – Židovka, ŽIDOVKA, židovka – Жидовка, ЖИДОВКА, жидовка znamená Židovka; židovski – Židovski, ŽIDOVSKI, židovski – Жидовски, ЖИДОВСКИ, жидовски znamená židovský; židovski kalendar – Židovski kalendar, ŽIDOVSKI KALENDAR, židovski kalendar – Жидовски календар, ЖИДОВСКИ КАЛЕНДАР, жидовски календар znamená židovský kalendář či židovský kalendár; židovski chram – Židovski hram, ŽIDOVSKI HRAM, židovski hram – Жидовски храм, ЖИДОВСКИ ХРАМ, жидовски храм znamená židovská modlitebna, synagoga synagoga či židovská modlitebňa, synagóga; židovstvo – Židovstvo, ŽIDOVSTVO, židovstvo – Жидовство, ЖИДОВСТВО, жидовство znamená židovství či židovstvo; muslyman – Musliman, MUSLIMAN, musliman – Муслиман, МУСЛИМАН, муслиман znamená muslim či moslim; muslymanka – Muslimanka, MUSLIMANKA, muslimanka – Муслиманка, МУСЛИМАНКА, муслиманка znamená muslimka či moslimka; muslymanski – Muslimanski, MUSLIMANSKI, muslimanski – Муслимански, МУСЛИМАНСКИ, муслимански znamená muslimský či moslimský; papa – Papa, PAPA, papa – Папа, ПАПА, папа znamená papež či pápež; patrijarch – Patrijarh, PATRIJARH, patrijarh – Патријарх, ПАТРИЈАРХ, патријарх znamená patriarcha; patrijaršija – Patrijaršija, PATRIJARŠIJA, patrijaršija – Патријаршија, ПАТРИЈАРШИЈА, патријаршија znamená patriarchát, území patriarchátu či patriarchát, územie patriarchátu; archiepiskop – Arhiepiskop, ARHIEPISKOP, arhiepiskop – Архиепископ, АРХИЕПИСКОП, архиепископ znamená archiepiskop, arcibiskup; archiepiskopia – Arhiepiskopiјa, ARHIEPISKOPIJA, arhiepiskopija – Архиепископија, АРХИЕПИСКОПИЈА, архиепископија znamená arcibiskupství či arcibiskupstvo;
arhiepiskopski – Arhiepiskopski, ARHIEPISKOPSKI, arhiepiskopski – Архиепископски, АРХИЕПИСКОПСКИ, архиепископски znamená episkopální, biskupský či episkopálny, biskupský; arhiepiskopijski – Arhiepiskopijski, ARHIEPISKOPIJSKI, arhiepiskopijski – Архиепископијски, АРХИЕПИСКОПИЈСКИ, архиепископијски znamená episkopální, biskupský či episkopálny, biskupský; episkop – Еpiskop, EPISKOP, episkop – Епископ, ЕПИСКОП, епископ znamená episkop, biskup; episkopia – Еpiskopiјa, EPISKOPIJA, episkopija – Епископија, ЕПИСКОПИЈА,епископија znamená biskupství či biskupstvo; episkopat – Episkopat, EPISKOPAT, episkopat – Епископат, ЕПИСКОПАТ, епископат znamená episkopát, sbor biskupů či zbor biskupov; episkopski – Episkopski, EPISKOPIJSKI, episkopijski – Епископски, ЕПИСКОПСКИ, епископски znamená episkopální, biskupský či episkopálny, biskupský; episkopijski – Episkopijski, EPISKOPIJSKI, episkopijski – Епископијски, ЕПИСКОПИЈСКИ, епископијски znamená episkopální, biskupský či episkopálny, biskupský; svećenyk nebo sveťenyk – Svećenik, SVEĆENIK, svećenik – Свећеник, СВЕЋЕНИК, свећеник znamená kněz či kňaz; sveštenyk – Sveštenik, SVEŠTENIK, sveštenik – Свештеник, СВЕШТЕНИК, свештеник znamená kněz či kňaz; svećenyčki nebo sveťenyčki – Svećenički, SVEĆENIČKI, svećenički – Свећенички, СВЕЋЕНИШКИ, свећенички znamená kněžský či kňazský; sveštenyčki – Sveštenički, SVEŠTENIČKI, sveštenički – Свештенички, СВЕШТЕНИЧКИ, свештенички znamená kněžský či kňazský; svećenyštvo nebo sveťenyštvo – Svećeništvo, SVEĆENIŠTVO, svećeništvo – Свећеништво, СВЕЋЕНИШТВО, свећеништво znamená kněžstvo či kňažstvo; sveštenyštvo – Svešteništvo, SVEŠTENIŠTVO, svešteništvo – Свештеништво, СВЕШТЕНИШТВО, свештеништво znamená kněžstvo či kňažstvo; sveštenstvo – Sveštenstvo, SVEŠTENSTVO, sveštenstvo – Свештенство, СВЕШТЕНСТВО, свештенство znamená kněžstvo či kňažstvo; pop – Pop, POP, pop – Поп, ПОП, поп znamená pravoslavní kněz či pravoslávny kňaz; archijerej – Arhijerej, ARHIJEREJ, arhijerej – Архијереј, АРХИЈЕРЕЈ, архијереј znamená archijerej; archimandrit – Arhimandrit, ARHIMANDRIT, arhimandrit – Архимандрит, АРХИМАНДРИТ, архимандрит znamená archimandrita, archimandrit, opat či opát;
protojerej – Protojerej, PROTOJEREJ, protojerej – Протојереј, ПРОТОЈЕРЕЈ, протојереј znamená protojerej; kanonik – Kanonik, KANONIK, kanonik – Каноник, КАНОНИК, каноник znamená kanovník či kanonik; paroch – Paroh, PAROH, paroh – Парох, ПАРОХ, парох znamená farář či farár; župnyk – Župnik, ŽUPNIK, župnik – Жупник, ЖУПНИК,жупник znamená katolický farář či katolícky farár; parochia – Parohija, PAROHIJA, parohija – Парохија, ПАРОХИЈА, парохија znamená parochie, farnost či parochia, farnosť; parochijan – Parohijan, PAROHIJAN, parohijan – Парохијан, ПАРОХИЈАН, парохијан znamená parochiján, farník; parochijanka – Parohijanka, PAROHIJANKA, parohijanka – Парохијанка, ПАРОХИЈАНКА, парохијанка znamená parochijánka, farnice či farníčka; parochijsky – Parohijski, PAROHIJSKI, parohijski – Парохијски, ПАРОХИЈСКИ, парохијски znamená parochiální, farní či parochiálny, farný, farský; župski – Župski, ŽUPSKI, župski – Жупски, ЖУПСКИ, жупски znamená farní ale i župní či farný, farský ale aj župný; župnyčky – Župnički, ЖУПНИЧКИ, жупнички – Жупнички, ЖУПНИЧКИ, жупнички znamená farářský či farársky; župny – Župni, ŽUPNI, župni – Жупни, ЖУПНИ, жупни znamená farní či farný, farský; župny ured – Župni ured, ŽUPNI URED, župni ured – Жупни уред, ЖУПНИ УРЕД, жупни уред znamená farní úřad či farský úrad; kapelan – Kapelan, KAPELAN, kapelan – Капелан, КАПЕЛАН, капелан znamená kaplan či kaplán; kapelanija – Kapelanija, KAPELANIJA, kapelanija – Капеланија, КАПЕЛАНИЈА, капеланија znamená kaplanství či kaplánstvo; krstovdan – Krstovdan, KRSTOVDAN – Крстовдан, КРСТОВДАН znamená církevní svátek Povýšení svatého Kříže či cirkevný sviatok Povýšenia svätého kríža
24./ Staroslověnština: crky – crьky znamená chrám, kostel či kostol; papež – papežь znamená papež či pápež; pascha – pascha znamená Velikonoce, Velikonoční svátky  či Veľká noc, Veľkonočné sviatky
25./ Španělština: iglesja nebo iglesija - Iglesia, IGLESIA, iglesia - substantivum feminina se členem určitým: laiglesja nebo laiglesija – La iglesia, LA IGLESIA, la iglesia - substantivum feminina se členem neurčitým: unaiglesja nebo unaiglesija – Una iglesia, UNA IGLESIA, una iglesia znamená kostel či kostol; katedral - Catedral, CATEDRAL, catedral - substantivum feminina se členem určitým: lakatedral – La catedral, LA CATEDRAL, la catedral - substantivum feminina se členem neurčitým: unakatedral – Una catedral, UNA CATEDRAL, una catedral znamená katedrála; templo - Templo, TEMPLO, templo - substantivum maskulina se členem určitým: eltemplo – El templo, EL TEMPLO, el templo - substantivum maskulina se členem neurčitým: untemplo – Un templo, UN TEMPLO, un templo znamená chrám; kapilla - Capilla, CAPILLA, capilla - substantivum feminina se členem určitým: lakapilla – La capilla, LA CAPILLA, la capilla - substantivum feminina se členem neurčitým: unakapilla – Una capilla, UNA CAPILLA, una capilla znamená kaple či kaplnka; monasterio - Monasterio, MONASTERIO, monasterio - substantivum maskulina se členem určitým: elmonasterio – El monasterio, EL MONASTERIO, el monasterio - substantivum maskulina se členem neurčitým: unmonasterio – Un monasterio, UN MONASTERIO, un monasterio znamená klášter či kláštor; papa - Papa, PAPA, papa - substantivum maskulina se členem určitým: elpapa – El papa, EL PAPA, el papa - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpapa – Un papa, UN PAPA, un papa znamená papež či pápež; sacerdote - Sacerdote, SACERDOTE, sacerdote - substantivum maskulina se členem určitým: elsacerdote – El sacerdote, EL SACERDOTE, el sacerdote - substantivum maskulina se členem neurčitým: unsacerdote – Un sacerdote, UN SACERDOTE, un sacerdote znamená kněz či kňaz; kura - Cura, CURA, cura - substantivum maskulina se členem určitým: elkura – El cura, EL CURA, el cura - substantivum maskulina se členem neurčitým: unkura – Un cura, UN CURA, un cura znamená farář či farár; párroko - Párroco, PÁRROCO, párroco - substantivum maskulina se členem určitým: elpárroko – El párroco, EL PÁRROCO, el párroco - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpárroko – Un párroco, UN PÁRROCO, un párroco znamená farář či farár; judýo - Judío, JUDÍO, judío - substantivum maskulina se členem určitým: eljudýo – El judío, EL JUDÍO, el judío - substantivum maskulina se členem neurčitým: unjudýo – Un judío, UN JUDÍO, un judío znamená žid
26./  Švédština: tšyr-rkan – Kyrkan, KYRKAN, kyrkan znamená kostel či kostol; katedraólen – Katedralen, KATEDRALEN, katedralen znamená katedrála
27./ Turečtina: kilyse – Kilise, KILISE, kilise znamená kostel či kostol; katedral – Katedral, KATEDRAL, katedral znamená katedrála; džámí – Cami, CAMI, cami znamená mešita
28./ Ukrajinština: cerkóv – cerkovь – Церковь, ЦЕРКОВЬ, церковь znamená kostel, církev či kostol, cirkev


35.5.14./ česky: továrna, slovensky: továreň (podstatné jméno):
1./Angličtina: fekteri - Factory, FACTORY, factory – vyslovíme s důrazem na samohlásku “e”, kde zde v první slabice toto “e” vyslovíme tak, že otevřeme ústa jako kdybychom chtěli říci samohlásku “a”, řekneme však “e”
2./ Arabština: masnaA – maSnaA je výraz spisovní + hovorový výraz egyptsko – syrský, ma’mal - ma’mal je hovorový výraz egyptsko – syrský, ma’mel - ma’mel je hovorový výraz marocký, úzín – úzín je hovorový výraz tuniský; značka ’ mezi souhláskou s samohláskou označuje zvláštní hlásku, která nemá ani v češtině a ani ve slovenštině obdobu, nicméně Vám jako českým nebo slovenským začátečníkům stačí ji vyslovit jako ráz, tj. krátkou přestávkou v plynulé výslovnosti; - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!
3./ Bulharština:  fabrika – fabrika – Фабрика, ФАБРИКА, фабрика – přízvuk je na první slabice ”fab”, respektive na její samohlásce ”a”
4./ Čínština:  kung-čchang - kung-čchang – při vyslovení “čchang” průběh melodie ze střední polohy stoupá do polohy vysoké
5./ Dánština:  fabrek – Fabrik, FABRIK, fabrik – přízvuk je na druhé slabice “rek”, respektive na její samohlásce “e”, v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: fabriko – Fabriko, FABRIKO, fabriko anebo uzino – Uzino, UZINO, uzino
7./ Finština: techdas – Tehdas, TEHDAS, tehdas – přízvuk je na první slabice “tech”, respektive na její samohlásce “e”
8./ Francouzština: yzin - Usine, USINE, usine - substantivum feminina se členem určitým: lyzin - L‘usine, L‘USINE, l‘usine - substantivum feminina se členem neurčitým: unyzin – Une usine, UNE USINE, une usine
9./ Hindština:  kárkcháná - kárkcháná
10./ Holandština: fabrík – Fabriek, FABRIEK, fabriek anebo společně i se členem: defabrík – De fabriek, DE FABRIEK, de fabriek – při výslovnosti “de” samohláska “e” uprostřed téměř zaniká - de
11./ Indonézština: paberik – Paberik, PABERIK, paberik
12./ Italština: fábrika – Fàbbrica, fàbbrica - substantivum feminina se členem určitým: lafábrika – La fàbbrica, la fàbbrica - substantivum feminina se členem neurčitým: unafábrika – Una fàbbrica, una fàbbrica – přízvuk je na první slabice substantiva “fàb”, respektive na její samohlásce “a” – znamená to továrna či továreň, fabrika, stavba, budova
13./ Korejština: kongdžang – kongdžang – zde se “dž” čte velice měkce; samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů
14./ Latina: fabrica – Fabrica, FABRICA, fabrica anebo officína – Officina, OFFICINA, officina
15./ Maďarština:  ďár – Gyár, GYÁR, gyár anebo společně i se členem neurčitým: eďďár – Egy gyár, EGY GYÁR, egy gyár
16./ Němčina: Fabrik – Fabrik, FABRIK – substantivum feminina se členem určitým: DýFabrik - Die Fabrik, DIE FABRIK, die Fabrik a substantivum feminina se členem neurčitým: AjneFabrik - Eine Fabrik, EINE FABRIK, eine Fabrik – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: fabrik – Fabrikk, FABRIKK, fabrikk
18./ Polština: fabryka – Fabryka, FABRYKA, fabryka
19./ Portugalština:  fábrika -  Fábrica, FÁBRICA, fábrica 
20./ Rumunština:  fábrika – Fabrică, FABRICĂ, fabrică 
21./ Ruština: fábrika – fabrika – Фабрика, ФАБРИКА, фабрика anebo druhou možnosí je: zavód – zavod – Завод, ЗАВОД, завод
22./ Řečtina:  erghostasio – ergostásio – Εργοστασιο, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, εργοστασιο anebo společně i se členem se to píše toerghostasio – to ergostásio – Το εργοστασιο, ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, το εργοστασιο
23./ Srbochorvatština:  tvornyca – Tvornica, TVORNICA, tvornica – Творница, ТВОРНИЦА, творница anebo druhou možností je: fabrika – Fabrika, FABRIKA, fabrika – Фабрика, ФАБРИКА, фабрика
24./ Staroslověnština: tvornica - tvornica
25./ Španělština:  fábrika – Fábrica, FÁBRICA, fábrica - substantivum feminina se členem určitým: lafábrika – La fábrica, LA FÁBRICA, la fábrica - substantivum feminina se členem neurčitým: unafábrika – Una fábrica, UNA FÁBRICA, una fábrica
26./  Švédština: fabriken – Fabriken, FABRIKEN, fabriken
27./ Turečtina:  fabrika – Fabrika, FABRIKA, fabrika
28./ Ukrajinština: fábryka – fabrika – Фабрика, ФАБРИКА, фабрика


36.5.15./ česky i slovensky: les (podstatné jméno):
1./Angličtina: forist – Forest, FOREST, forest – při výslovnosti důraz na první slabiku, respektive na “o”
2./ Arabština:  gába - gába
3./ Bulharština: gora – gora – Гора, ГОРА, гора – přízvuk je na samohlásce ”a”
4./ Čínština: sen-lyn - sen-lin – při vyslovení “lyn” průběh melodie ze střední polohy stoupá do polohy vysoké; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené 
5./ Dánština:  skou – Skov, SKOV, skov - v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: arbaro – Arbaro, ARBARO, arbaro
7./ Finština:  metsä anebo metse – Metsä, METSÄ, metsä – pokud samohlásku “ä” neznáte a proto si nejste jisti její výslovností, tak ji klidně čtěte jako úplně obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: fore – Forêt, forêt - substantivum feminina se členem určitým: lafore - La forêt, la forêt - substantivum feminina se členem neurčitým: unefore - Une forêt, une forêt
9./ Hindština:  džangal - džangal
10./ Holandština: bos – Bos, BOS, bos anebo společně i se členem: hetbos – Het bos, HET BOS, het bos
11./ Indonézština:  kutan – Kutan, KUTAN, kutan
12./ Italština: foresta – Foresta, FORESTA, foresta - substantivum feminina se členem určitým: laforesta – La foresta, LA FORESTA, la foresta - substantivum feminina se členem neurčitým: unaforesta – Una foresta, UNA FORESTA, una foresta; anebo druhou možností je i: bósko – Bòsco, bòsco - substantivum maskulina se členem určitým: ilbósko – Il bòsco, il bòsco - substantivum maskulina se členem neurčitým: unbósko – Un bòsco, un bòsco anebo třetí možností je i: sélva – Sélva, SÉLVA, sélva - substantivum feminina se členem určitým: lasélva – La sélva, LA SÉLVA, la sélva - substantivum feminina se členem neurčitým: unasélva – Una sélva, UNA SÉLVA, una sélva
13./ Korejština:  samnym - samnim anebo druhou možností je i: sallym – sallim – zdvojené souhlásky “ll” se vyslovují ostře a důrazně
14./ Latina: silva – Silva, SILVA, silva anebo lúkus – Lucus, LUCUS, lucus
15./ Maďarština:  erdé – Erdő, ERDŐ, erdő  anebo společně i se členem neurčitým: eďerdé – Egy erdő, EGY ERDŐ, egy erdő; - samohlásku “ő” vyslovte zde obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině, a těm, co toto německé “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ő” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
16./ Němčina: Vald – Wald, WALD – substantivum maskulina se členem určitým: DerVald - Der Wald, DER WALD, der Wald a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnVald - Ein Wald, EIN WALD, ein Wald – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: skúg – Skog, SKOG, skog
18./ Polština: las – Las, LAS, las
19./ Portugalština:  floréšta – Floresta, FLORESTA, floresta anebo další možnost: bóške – Bosque, BOSQUE, bosque
20./ Rumunština:  padúre – Pădure, PĂDURE, pădure 
21./ Ruština: lěs anebo ljes – les – Лес, ЛЕС, лес
22./ Řečtina: dhasos – dásos – Δασος, ΔΑΣΟΣ, δασος anebo společně i se členem se to píše todhasos – to dásos – Το δασος, ΤΟ ΔΑΣΟΣ, το δασος
23./ Srbochorvatština:  šuma – Šuma, ŠUMA, šuma – Шума, ШУМА, шума
24./ Staroslověnština:  gora – gora 
25./ Španělština: selva – Selva, SELVA, selva - substantivum feminina se členem určitým: laselva – La selva, LA SELVA, la selva - substantivum feminina se členem neurčitým: unaselva – Una selva, UNA SELVA, una selva; anebo druhou možností je i: boskve – Bosque, BOSQUE, bosque - substantivum maskulina se členem určitým: elboskve – El bosque, EL BOSQUE, el bosque - substantivum maskulina se členem neurčitým: unboskve – Un bosque, UN BOSQUE, un bosque
26./  Švédština:  skúgen – Skogen, SKOGEN, skogen
27./ Turečtina:  orman – Orman, ORMAN, orman – přízvuk je na samohlásce “a”
28./ Ukrajinština:  lys – lis – Ліс, ЛІС, ліс


Úvod k šesté lekci
Šestá lekce: Cestování dopravním prostředkem – Cestovanie dopravným prostriedkom
37.6.1./ Co to stojí?
38.6.2./ Kde se to dostane?
39.6.3./ Kolik je hodin?
40.6.4./ peníze
41.6.5./ směnárna
42.6.6./ kupovat
43.6.7./ jízdenka
44.6.8./ zastávka
45.6.9./ nádraží, stanice
46.6.10./ železnice
47.6.11./ autobus
48.6.12./ automobil
49.6.13./ traktor
50.6.14./ motocykl
51.6.15./ přístav, přístaviště
52.6.16./ moře
Šestá lekce vychází ze situace, že se člověk nachází v cizojazyčném prostředí v cizí zemi, je na ulici jako chudý tulák a bezdomovec, a to přitom za situace, která pro bezdomovce a chudého tuláka není situací zcela obvyklou – totiž situací, kdy je pro něj otázkou života a smrti, popřípadě je pro něj alespoň velice důležité přemístit se na obrovské vzdálenosti, což v žádném případě nelze zvládnout pěšky.
Teplomilní ptáci na podzim odlétají od nás do teplých zemí. Bezdomovci a chudí tuláci však ale bohužel tuto možnost nemají, neboť příroda ze své přirozenosti nepociťovala za nutné dát lidem něco podobného, co dala teplomilným ptákům.
Za těchto okolností tudíž i bezdomovec a chudý tulák chce-li tuto obrovskou vzdálenost zvládnout, musí hledat způsoby a cesty, jak participovat na výdobytcích vědy a techniky jedenadvacátého století, které prostřednictvím silniční automobilové a železniční kolejové dopravy po zemi anebo letecky či lodí může zvládnout zdolání těchto obrovských vzdáleností, a dostat se do vzdálené země kde vládne obyčejný lid, anebo alespoň kde se obyčejným lidem žije mnohem lépe než u nás v České republice či Slovenské republice. A když třebas i to ne, tak alespoň se jedná o nějakou zemi, která se nachází jižněji než Česká republika a Slovenská republika, díky čemuž je v této cizí zemi teplejší podnebí, což zvyšuje Vaše šance na přežití tím, že Vy bezdomovci a chudí tuláci alespoň na čas uniknete třeskutým zimním mrazům, které jsou v našem podnebním pásmu zejména v zimním období u nás v České republice a Slovenské republice bohužel zcela běžné.
Já osobně zde sice nijak neřeším to, zda-li si nějakým způsobem ať již legálně anebo jinak opatříte potřebné prostředky k tomu, aby jste mohli cestovat – ať již jakýmkoliv dopravním prostředkem - jako jeho zcela regulérní cestující anebo zda-li třebas cestujete možná někdy nějakým dopravním prostředkem nějak tak lidově řečeno “na černo”. Řešení jakýchkoliv etických otázek mi v této práci nijak nepřísluší, a asi by ani nebylo ode mě mravné, kdybych já jako veliký boháč žijící si zcela legálně v teplu zděné budovy mých rodičů, mající dostatek oblečení i obutí pro svoji potřebu s ohledem na vnější klimatické podmínky a mající tři teplá vařená jídla každý den včetně i sobot, i nedělí i svátků, a tudíž netrpící žádnou zimou, žádným hladem a ani žádným jiným nedostatkem, bych měl snad tu osobní drzost, že jako takovýto veliký boháč bych Vás nějak snad měl moralizováním kritizovat za to, že Váš postup i zde v této oblasti možná nemusí být vždy nutně v souladu s cynickým právem našeho sociálně nespravedlivého buržoasního státu nás boháčů, ke kterým svým způsobem patří vlastně i moje maličkost, anebo alespoň moji rodiče, kteří mají již navěky své starobní důchody ze kterých živí sebe, mně i všechna naše domácí zvířata.
Tak či onak ale, možná tomu nebudete věřit – ale slovní zásoba zde uvedená, společně i s tím co už znáte z minulých lekcí postačí toulajícímu se chudému tulákovi a bezdomovci hodlajícímu někam něčím cestovat, aby lidé se kterými bude tento náš chudý tulák či bezdomovec komunikovat jakž-takž porozuměli to, co jim vlastně chce říct, anebo na co se je chce zeptat, aby mu mohli na jeho dotaz nebo jiné sdělení příslušným způsobem odpovědět, poradit mu či informovat jej.
Váš učitel
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola


37.6.1./ česky: Co to stojí?, slovensky: Čo to stojí? (krátká otázka na cenu, například v penězích):
1./Angličtina:  Hau mač iz dhis? – How much is this? HOW MUCH IS THIS?
2./ Arabština:  Kám saman? - Kám saman? nebo Kam saman? - Kam saman? anebo též i Kám it-taman? nebo Kam it-taman? anebo též i Háda bi-kám? – Háda bi-kám?
3./ Bulharština: Kolko struva tova? - Kolko struva tova? – Колко струва това? КОЛКО СТРУВА ТОВА? - v případě prvního slova otázky ”Kolko” přízvuk je na první slabice ”Kol”, respektive na její samohlásce ”o”; v případě druhého slova otázky ”struva” přízvuk je na samohlásce ”u”; v případě třetího slova otázky ”tova” přízvuk je na samohlásce ”a”
4./ Čínština:  Dže ke tuo-šao čchyen? - Če ke tuo-šao čchien? – při vyslovení “tuo” průběh melodie je rovný ve vysoké poloze, a při vyslovení “čchyen” průběh melodie ze střední polohy stoupá do polohy vysoké; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené 
5./ Dánština:  Vа kostеr de? – Hvad koster det? HVAD KOSTER DET? – přízvuk je na samohlásce “o”
6./ Esperanto: Kyjom kostas? – Kiom kostas? KIOM KOSTAS?
7./ Finština: Mitä tämä maksá? nebo Mite teme maksá? - Mitä tämä maksaa? MITÄ TÄMÄ MAKSAA? – v případě slova “Mitä” se přízvuk vysloví na samohlásce “i”, v případě slova “tämä” se zas přízvuk vysloví na prvním “ä”, a nakonec do třetice v případě slova “maksá” se zas přizvuk vysloví na úplně prvním “a” v první slabice “mak”; pokud samohlásku “ä” neznáte a proto si nejste jisti její výslovností, tak ji v případě všech třech “ä” klidně čtěte jako úplně obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: Kombjeη sela kuttyl? – Combien cela coutet-il? COMBIEN CELA COUTET-IL?– ve substantivu “Combien” při výslovnosti dotyčného “n” když vyslovíme “Kombjeη”, čte se dotyčné “n” jako nosovka
9./ Hindština: Is ká klá dám he? - Is ká klá dám he? anebo též i Kjá kímat he? - Kjá kímat he?
10./ Holandština: Vat kost dat? – Wat kost dat? WAT KOST DAT? anebo též i Hufél is het? nebo Huvél is het? – Hoeveel is het? HOEVEEL IS HET?
11./ Indonézština:  Berapa hargaňa? – Berapa harganja? BERAPA HARGANJA? 
12./ Italština:  Kvanto kosta kvesto? – Quanto costa questo? QUANTO COSTA QUESTO?
13./ Korejština:  Olmaimnykka? – Olmaimnikka? OLMAIMNIKKA? anebo možná ještě lépe též i I gosun olmaimnykka? - I gosyn olmaimnikka? I GOSYN OLMAIMNIKKA? – při vyslovení “Olmaimnykka” se zdvojené souhlásky “kk” vyslovují ostře a důrazně;  samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů, samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě
14./ Latina:  Quantý est? – Quanti est? QUANTI EST?
15./ Maďarština: Mibe keril az? - Mibe kerül az? MIBE KERÜL AZ? anebo též i Ez mibe keril? – Ez mibe kerül? EZ MIBE KERÜL?
16./ Němčina: Vas kostet das? – Was kostet das? WAS KOSTET DAS? anebo též i Vífíl kostet es? – Wieviel kostet es? WIEVIEL KOSTET ES?
17./ Norština:  Vá koster de? – Hvad koster det? HVAD KOSTER DET? anebo též i Vur meget er de? nebo Vúr meget er de? – Hvor meget er det? HVOR MEGET ER DET?
18./ Polština:  Co to koštuje? – Co to kosztuje? CO TO KOSZTUJE? anebo též i Ile to koštuje? – Ile to kosztuje? ILE TO KOSZTUJE?
19./ Portugalština:  Kwántu kúšta? nebo Kvántu kúšta? – Quanto custa? QUANTO CUSTA? anebo též i :  Kwántu kúšta ištu? nebo Kvántu kúšta ištu? – Quanto custa isto? QUANTO CUSTA ISTO? 
20./ Rumunština:  Kőt kósta? nebo Két kósta? – Cât costă? CÂT COSTĂ? – ve slově “Kőt” dotyčná samohláska “ö” prakticky téměř úplně zaniká
21./ Ruština:  Skóľko éto stójit? - Skólьko éto stójit? – Сколько это стоит? СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? 
22./ Řečtina: Poso kani afto? – Póso kanei aftó? – Ποσο κανει αφτο? ΠΟΣΟ ΚΑΝΕΙ ΑΦΤΟ? nebo Poso kostyzi afto? – Póso kostízei aftó? – Ποσο κοστιζει αφτο? ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΑΦΤΟ? anebo jen: Poso kostyzi? – Póso kostízei? – Ποσο κοστιζει? ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ? 
23./ Srbochorvatština:  Šta ovo košta? – Šta ovo košta? ŠTA OVO KOŠTA? – Шта ово кошта? ШТА ОВО КОШТА? anebo též i Kolyko ovo iznosi? – Koliko ovo iznosi? KOLIKO OVO IZNOSI?– Колико ово износи? КОЛИКО ОВО ИЗНОСИ? 
24./ Staroslověnština:  Kolko struva tova? - Kolko struva tova?
25./ Španělština: ¿Kuánto vále, ésto? – ¿Cuánto vale, esto? ¿CUÁNTO VALE, ESTO? anebo též i ¿Kuánto kuésta, ésto? – ¿Cuánto cuesta esto? ¿CUÁNTO CUESTA ESTO? nebo i ¿Kuánto kuésta, éso? – ¿Cuánto cuesta eso? ¿CUÁNTO CUESTA ESO? nebo ¿Kuánto kuésta? – ¿Cuánto cuesta? ¿CUÁNTO CUESTA?
26./  Švédština: Vad kostar det? – Vad kostar det? VAD KOSTAR DET? anebo též i Hur mycket kostar det? - Hur mycket kostar det? HUR MYCKET KOSTAR DET?
27./ Turečtina:  Kač paradyr? – Kaç paradir? KAÇ PARADIR? – ve slově “paradyr” – je přízvuk na druhé samohlásce “a”;  nebo další možnost Ne kadar? - Ne kadar? NE KADAR? nebo Bu kača? – Bu kaça? BU KAÇA? nebo Kač para? - Kaç para? KAÇ PARA?
28./ Ukrajinština:  Ščo ce koštúje? – Ščo ce koštue? – Що це коштуе? ЩО ЦЕ КОШТУЕ? 


38.6.2./ česky: Kde se to dostane?, slovensky: Kde sa to dostane? (krátká otázka na místo, kde lze něco obdržet, dostat,):
1./Angličtina: Wee ken aj gétyt? – Where can I get it? WHERE CAN I GET IT?
2./ Arabština:  Ajna júdžid házá? - Ajna júdžid házá? – ale leckde v různých nářečích se “Ajna” vysloví i jako “Óna” nebo “Éna”, a “Júdžid” v Egyptě se čte jako “Júgid”
3./ Bulharština:  Ot kde može da se poluči? - Ot kъdе može da se poluči? – От къде може да се получи? ОТ КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ? - v případě slova ”kde” přízvuk je na samohlásce ”e”; v případě slova ”može” přízvuk je na samohlásce ”o”; v případě slova ”poluči” přízvuk je na samohlásce ”u”
4./ Čínština:  Dzaj šen-mo tý fang kche-i maj-tao? - Caj še-mo ti fang kche-i maj-tao? – při vyslovení “šen” průběh melodie ze střední polohy stoupá do polohy vysoké, a při vyslovení “ti” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené 
5./ Dánština:  Vór kan man fó…? – Hvor kan man faa…? HVOR KAN MAN FAA…? 
6./ Esperanto: Kyje tyjo mi ricevos - Kie tio mi ricevos? KIE TIO MI RICEVOS?
7./ Finština:  Míssä sán…? nebo Mísse sán…? - Missä saan…? MISSÄ SAAN…? missä saan…? - dotyčné “ä” vyslovte v podstatě úplně stejně jako slovenské hluboké “ä”; a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: Uesk ž pö truve? nebo Uesk ž pe truve? – Où est-ce que je peux trouver? – při výslovnosti “peux” vyslovíme zde jakoby samohlásku “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
9./ Hindština:  Jé kaha milégá? - Jé kaha milégá? – ve slově “kaha”  je úplně poslední písmeno nosovkou!
10./ Holandština:  Vár is er…te krejghhen? – Waar is er…te krijgen? WAAR IS ER…TE KRIJGEN? 
11./ Indonézština:  Dymanakah itu bisa dydapatkan? - Dimanakah itu bisa didapatkan? DIMANAKAH ITU BISA DIDAPATKAN? 
12./ Italština:  Dóve si puó trováre? - Dove si può trovare? 
13./ Korejština: I gosul odiso padul su issumnikka? - I gosyl pdiso padyl su issymnikka? - samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů, samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě
14./ Latina:  Ubi id percipiam? – Ubi id percipiam? UBI ID PERCIPIAM? 
15./ Maďarština:  Hol kapható? - Hol kapható? HOL KAPHATÓ? 
16./ Němčina:  Wo gibt es? - Wo gibt es? WO GIBT ES? 
17./ Norština: Vur fór man…? nebo Vúr fór man…? – Hvor får man…? HVOR FÅR MAN…? 
18./ Polština:  Gdže by možna to otřimač? nebo Gdžie by možna to otržimač? – Gdzie by można to otrzymać? GDZIE MOŻNA TO OTRZYMAĆ?– obě varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat
19./ Portugalština:  Ondi á ísu? – Onde  há isso? ONDE HÁ ISSO? 
20./ Rumunština: Unde se kápata? - Unde se capătă? UNDE SE CAPĂTĂ? 
21./ Ruština:  Gdě éto móžno najtý? nebo Gďé éto móžno najtý? – Gde eto možno najti? – Где это можно найти? ГДЕ ЭТО МОЖНО НАЙТИ? 
22./ Řečtina:  Pu iparchi afto? – Poy ypárchi aftó? – Που υπαρχι αφτο? ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΙ ΑΦΤΟ? 
23./ Srbochorvatština: Gde je moguče to dobity? nebo Gde je moguťe to dobity? - Gde je moguće to dobiti? GDE JE MOGUĆE TO DOBITI? – Где је могуће то добити? ГДЕ ЈЕ МОГУЋЕ ТО ДОБИТИ? – písmenko “ć” vy jako začátečníci čtěte jako obyčejné české nebo slovenské obyčejné měkké ť anebo jako “č”, přičemž, zvolíte-li si “č”, pak toto české nebo slovenské č se pokuste vyslovit co nejměkčeji;  nebo varianty chorvatská, bosensko-hercegovská a černohorská: Gdje je moguče to dobity? nebo Gdje je moguťe to dobity? – Gdje je moguće to dobiti? GDJE JE MOGUĆE TO DOBITI? - Гдје је могуће то добити? ГДЈЕ ЈЕ МОГУЋЕ ТО ДОБИТИ – písmenko “ć” vy jako začátečníci čtěte jako obyčejné české nebo slovenské obyčejné měkké ť anebo jako “č”, přičemž, zvolíte-li si “č”, pak toto české nebo slovenské č se pokuste vyslovit co nejměkčeji
24./ Staroslověnština:  Ot kdе može da se poluči? - Ot kъdе može da se poluči?
25./ Španělština: ¿Dónde puedo obtener…? - ¿Dónde puedo obtener…? ¿DÓNDE PUEDO OBTENER…? anebo též i ¿Dónde áj…? - ¿Dónde hay…? ¿DÓNDE HAY…?
26./  Švédština:  Var  finns det att fó? - Var  finns det att få? VAR FINNS DET ATT FÅ? 
27./ Turečtina:  …nerede var? - …nerede var? …NEREDE VAR? anebo též i …nerede bulunur? - …nerede bulunur? …NEREDE BULUNUR?
28./ Ukrajinština:  De ce nachódyťsja? - De ce nachoditьsja? – Де це находиться? ДЕ ЦЕ НАХОДИТЬСЯ? 


39.6.3./ česky: Kolik je hodin?, slovensky: Koľko je hodín? (krátká otázka na čas):
1./Angličtina:  Wot tajm iz it? – What time is it? WHAT TIME IS IT?
2./ Arabština:  Kam sáAt? - Kam sáAt? je otázka jazykem spisovním; anebo druhou možností je též i Is-sáAa kám? - Is-sáAa kám? což je rovněž otázka spisovním jazykem, ale současně též i otázka z oblasti hovorové arabštiny egyptsko – syrské; Kuaddéš el-wakt? nebo Uaddéš el-wat? - Quaddéš el-waqt? - je otázka z oblasti hovorové arabštiny tuniské, eventuálně ten druhý hovorový výraz i méně často používaný tvar z hovorové arabštiny egyptsko – tuniské; Wáš ráhi s-sáAa? - Wáš ráhi s-sáAa? - je otázka z oblasti hovorové arabštiny alžírské; Is-sáAa béš? - Is-sáAa béš? - je otázka z oblasti hovorové arabštiny irácké; - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení! – souhláska q se vyslovuje jako hrdelní k anebo v případě Egypta se dokonce nevyslovuje vůbec
3./ Bulharština:  Kolko e časat? – Kolko e časъt? – Колко е часът? КОЛКО Е ЧАСЪТ? - v případě prvního slova ”Kolko” přízvuk je na první slabice ”Kol”, respektive na její samohlásce ”o”; v případě druhého slova ”časat” přízvuk je na druhé slabice ”sat”, respektive na její samohlásce ”a”; 
4./ Čínština:  Ťi tiěn džung? - Ťi tien čung? anebo též i – Ťi tiěn? - Ťi tien? při vyslovení “Ťi” průběh melodie ze střední polohy stoupá do polohy vysoké
5./ Dánština:  Va är klogen? nebo Va er klogen? – Hvad er klokken? HVAD ER KLOKKEN? - samohláska “ä” čte se velice hluboce, a v podstatě stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; ve slově “klokken” přízvuk je na první slabice, respektive na samohlásce “o”
6./ Esperanto:  Kyjóma horo estas? – Kioma horo estas? KIOMA HORO ESTAS? 
7./ Finština:  Paljonko kello on? - Paljonko kello on? PALJONKO KELLO ON? – v prvním slove “Paljonko” přízvuk je na samohlásce “a”, v druhém slově “kello” přízvuk je na samohlásce “e”, v třetím slově “on” přízvuk je na samohlásce “o”
8./ Francouzština:  Kelör etyl? nebo toto “ö” vyslovíme dlouze: Kelö:r etil? – Quelle heure est-il? QUELLE HEURE EST-IL? – při výslovnosti “Kelör” samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
9./ Hindština:  Kjá badžá hai? - Kjá badžá hai?  anebo též i druhá varianta Kitné badžé he? - Kitné badžé he? – v případě tohoto druhého variantu v úplně posledním na konci  “he” se dotyčné “e” vyslovuje jako nosovka
10./ Holandština: Hu lát is het? nebo Hú lát is het? – Hoe laat is het? HOE LAAT IS HET?
11./ Indonézština:  Pukul berapa? – Pukul berapa? PUKUL BERAPA?
12./ Italština:  Ke óra é? – Che ora è?
13./ Korejština: Mjoššimnykka? – Messimnikka? – samohláska “o” se zde vysloví podobně jako naše české nebo slovenské “o”, ale tato výslovnost je otevřenější a bez zaokrouhlení rtů; důsledně se vyslovují obě souhlásky “kk”
14./ Latina:  Quota hóra est? – Quota hora est? QUOTA HORA EST? 
15./ Maďarština:  Háň  óra van? – Hány óra van? HÁNY ÓRA VAN?
16./ Němčina:  Ví špét ist es? – Wie spät ist es? WIE SPÄT IST ES?        
17./ Norština:  Vur mane ér kloka? nebo Vúr mane ér kloka? – Hvor mange er klokka? HVOR MANGE ER KLOKKA? anebo druhá možnost je Vá ér kloka? – Hva er klokka? HVA ER KLOKKA? 
18./ Polština:  Ktura godžina? – Która godzina? KTÓRA GODZINA? 
19./ Portugalština:  Ke óraš sau? nebo Ke óraš sau? – Que horas são? QUE HORAS SÃO?
20./ Rumunština:  Kőt je čásul? nebo Két je čásul? – Cât e ceasul? CÂT CEASUL? – ve slově “Kőt” dotyčná samohláska “ö” prakticky téměř úplně zaniká
21./ Ruština:  Katóryj čas? – Kotoryj čas? – Который час? КОТОРЫЙ ЧАС? 
22./ Řečtina:  Ty οra ine? – Ti óra eínai? – Τι ωρα ειναι? ΤΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ?
23./ Srbochorvatština: Koliko je saty? – Koliko je sati? KOLIKO JE SATI? – Колико је сати? КОЛИКО ЈЕ САТИ? je univerzální varianta; Kolyko je vremena? – Koliko je vremena? KOLIKO JE VREMENA? – Колико је времена? КОЛИКО ЈЕ ВРЕМЕНА? je varianta ekavská, tj. srbská; Kolyko je vrijemena? – Koliko je vrijemena? KOLIKO JE VRIJEMENA? – Колико је вријемена? КОЛИКО ЈЕ ВРИЈЕМЕНА? je varianta ijekavská, tj. chorvatská, bosenská a černohorská
24./ Staroslověnština: Koliko je vremena? – Koliko je vremena?
25./ Španělština:  ¿Ke oráés? – ¿Qué hora es? ¿QUÉ HORA ES? anebo druhá možnost: ¿Ke orá tjéne usted? – ¿Qué hora tiene usted? ¿QUÉ HORA TIENE USTED?
26./  Švédština:  Hiýr mykke ié klokkan? nebo Hiýr mykke ié klokkan? - Hur mycket är klockan? HUR MYCKET ÄR KLOCKAN? anebo druhá možnost Vaó-ié-klok-kan? - Vad är klockan? VAD ÄR KLOCKAN? - samohláska “ä” čte se velice hluboce, a v podstatě stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina:  Saat kač? nebo Sáat kač? – Saat kaç? SAAT KAÇ? anebo druhá možnost je Saat kačtyr? nebo Sáat kačtyr? - Saat kaçtir? SAAT KAÇTIR? – ve slově “Saat” přízvuk je na druhé slabice, repektive na druhé samohlásce “a”; ve slově “kaçtir” přízvuk je na první slabice, respektive na samohlásce “a”
28./ Ukrajinština:  Kótra hodýna? - Kotra godina? – Котра година? КОТРА ГОДИНА? nebo Котра године? КОТРА ГОДИНЕ? 


40.6.4./ česky: peníze, slovensky: peniaze (podstatné jméno) :
1./Angličtina:  ‘many – Money, MONEY, money
2./ Arabština:  nukúd nebo nuúd – nuqúd je výraz spisovní; flús – flús – je hovorový výraz egyptský i hovorový výraz marocko – tuniský; filús - filús je hovorový výraz egyptský; maSári – maSári - je hovorový výraz syrský; dráhem – dráhem – je hovorový výraz marocko – tuniský
3./ Bulharština:  pari – pari – Пари, ПАРИ, пари – přízvuk je na samohlásce ”i”  
4./ Čínština:  čchien – čchien - průběh melodie ze střední polohy stoupá do polohy vysoké
5./ Dánština:  pänge nebo penge – Penge, PENGE, penge – přízvuk je na samohlásce “ä”; samohláska “ä” čte se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto:  mono – Mono, MONO, mono
7./ Finština:  raha – Raha, RAHA, raha – přízvuk je na první slabice “ra”, respektive na samohlásce “a”
8./ Francouzština:  arža -  Argent, ARGENT, argent – v substantivu “arža” to úplně poslední písmeno, samohlásku “a” vyslovíme jako nosovku!   
9./ Hindština:  pésé – pésé anebo druhá možnost: rúpjé - rúpjé
10./ Holandština: ghelt – Geld, GELD, geld anebo společně i se členem: hetghelt – Het geld, HET GELD, het geld
11./ Indonézština:  uang – Uang, UANG, uang
12./ Italština:  denáro – Denaro, DENARO, denaro - substantivum maskulina se členem určitým: ildenáro – Il denaro, IL DENARO, il denaro - substantivum maskulina se členem neurčitým: undenáro – Un denaro, UN DENARO, un denaro; anebo druhou hovorovější možností je: soldy – Soldi, SOLDI, soldi anebo společně i se členem: isoldy – I soldi, I SOLDI, i soldi
13./ Korejština:  ton – ton – samohláska “o” se zde vysloví podobně jako naše české nebo slovenské “o”, ale tato výslovnost je otevřenější a bez zaokrouhlení rtů
14./ Latina:  pekúnyja – Pecunia, PECUNIA, pecunia    
15./ Maďarština:  pénz – Pénz, PÉNZ, pénz anebo společně i se členem neurčitým: eďpénz – Egy pénz, EGY PÉNZ, egy pénz
16./ Němčina:  Gelt – Geld, GELD – substantivum neutra se členem určitým: DasGelt - Das Geld, DAS GELD, das Geld a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnGelt - Ein Geld, EIN GELD, ein Geld – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština:  penger – Penger, PENGER, penger
18./ Polština:  pěňonze či pěňondze nebo pieňonze či pieňondze – Pieniądze, PIENIĄDZE, pieniądze – všechny varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat
19./ Portugalština: dyňeiru nebo dyňéjru – Dinheiro, DINHEIRO, dinheiro
20./ Rumunština:  baň – Bani, BANI, bani
21./ Ruština:  ďéngi – denьgi – Деньги, ДЕНЬГИ, деньги
22./ Řečtina:  lefta – leftá – Λεφτα, ΛΕΦΤΑ, λεφτα nebo společně i se členem: talefta – ta leftá – Τα λεφτα, ΤΑ ΛΕΦΤΑ, τα λεφτα anebo druhá možnost je: chrimata – chrímata – Χρηματα, ΧΡΙΜΑΤΑ, χρηματα nebo společně i se členem: tachrimata – ta chrímata – Τα χρηματα, ΤΑ ΧΡΙΜΑΤΑ, τα χρηματα
23./ Srbochorvatština:  novac – Novac, NOVAC, novac – Новац, НОВАЦ, новац anebo druhá možnost je pare – Pare, PARE, pare – Паре, ПАРЕ, паре
24./ Staroslověnština:  pěnonse - pěnąse
25./ Španělština:  dynéro – Dinero, DINERO, dinero - substantivum maskulina se členem: eldynéro – El dinero, EL DINERO, el dinero
26./  Švédština:  pengarma – Pengarma, PENGARMA, pengarma
27./ Turečtina:  para – Para, PARA, para – přízvuk je na druhé slabice “ra”, respektive na její samohlásce “a”
28./ Ukrajinština:  hróši – groši – Гроші, ГРОШІ, гроші


41.6.5./ česky: směnárna, slovensky: zmenáreň (podstatné jméno) :
1./Angličtina:  iks‘čejndž ofis – Exchange office, EXCHANGE OFFICE, exchange office
2./ Arabština:  maktab as-sarf - maktab as-sarf anebo druhou možností je: maktab aS-Siráfa - maktab as-siráfa - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština:  obmenytelen punkt – obmenitelen punkt – Обменителен пункт, ОБМЕНИТЕЛЕН ПУНКТ, обменителен пубкт – ve slově “obmenytelen” přízvuk je na samohlásce “i” – anebo druhou možností je: bjuro za razmjana na pari – bjuro za razmjana na pari – Бюро за размяна на пари, БЮРО ЗА РАЗМЯНА НА ПАРИ, бюро за размяна на пари – ve slově “bjuro” je přízvuk na samohlásce “o”; ve slově “razmjana” je přízvuk na prostřední slabice “mja”, respektive na její samohlásce “a”; ve slově “pari” je přízvuk na samohlásce “i” 
4./ Čínština:  tuej-chuan-čchu - tuej-chuan-čchu – ve slově “čchu” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké; při výslovnosti samohlásky “e” jazyk je v téže poloze jako u nás při výslovnosti “o”, rty nejsou ani zaokrouhlené, ani doširoka roztažené, ale jen mírně pootevřené 
5./ Dánština:  väkselérerkontor nebo vekselérerkontor – Vekselererkontor, VEKSELERERKONTOR, vekselererkontor – přízvuk je na slabice “lér”, respektive na její samohlásce “é”; samohláska “ä” čte se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto:  kambyo – Kambio, KAMBIO, kambio   
7./ Finština:  rahanvajchtokonttori – Rahanvajhtokonttori, RAHANVAJHTOKONTTORI, rahanvajhtokonttori
8./ Francouzština:  lbüró dšáz či lbyró dšáz nebo lbüró dšánž či lbyró dšánž – Le bureau de change, LE BUREAU DE CHANGE, le bureau de change – v případě “lbüró” se toto “ü” čte stejně jako “ü” v němčině, a ti kteří německy neumí, tak mohou toto “ü” přečíst jako obyčejný hluboký ypsylon “y” v češtině nebo ve slovenštině; všechny varianty jsou v pořádku, můžete si vybrat
9./ Hindština:  pésé vinimej kéndr - pésé vinimej kéndr
10./ Holandština:  het visl kantór – Het wissel kantoor, HET WISSEL KANTOOR, het wissel kantoor – ve slově “visl” přízvuk je na samohlásce “i”
11./ Indonézština:  tempat menukar uang - Tempat menukar uang, TEMPAT MENUKAR UANG, tempat menukar uang
12./ Italština:  luffíčo kambiavalúte – L’ufficio cambiavalute, L’UFFICIO CAMBIAVALUTE, l’ufficio cambiavalute anebo stručněji prostě jen: kambyo – Cambio, CAMBIO, cambio - substantivum maskulina se členem určitým: ilkambyo – Il cambio, IL CAMBIO, il cambio - substantivum maskulina se členem neurčitým: unkambyo – Un cambio, UN CAMBIO, un cambio
13./ Korejština:  hwapche kjohwanso - hwapche kjohwanso – samohláska “o” se zde vysloví podobně jako naše české nebo slovenské “o”, ale tato výslovnost je otevřenější a bez zaokrouhlení rtů
14./ Latina:  taberna argentaria - Taberna argentaria, TABERNA ARGENTARIA, taberna argentaria
15./ Maďarština:  pénzváltóhej – Pénzváltóhely, PÉNZVÁLTÓHELY, pénzváltóhely anebo společně i se členem neurčitým: eďpénzváltóhej – Egy pénzváltóhely, EGY PÉNZVÁLTÓHELY, egy pénzváltóhely
16./ Němčina:  Vekslštúbe – Wechselstube, WECHSELSTUBE – substantivum feminina se členem určitým: DýVekslštúbe - Die Wechselstube, DIE WECHSELSTUBE, die Wechselstube a substantivum feminina se členem neurčitým: AjneVekslštúbe - Eine Wechselstube, EINE WECHSELSTUBE, eine Wechselstube – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština:  vekseler kuntur – Vekseler kontor, VEKSELER KONTOR, vekseler kontor
18./ Polština:  kantor vymjany valut – Kantor wymiany walut, KANTOR WYMIANY WALUT, kantor wymiany walut anebo jen: kantor vymjany - Kantor wymiany, KANTOR WYMIANY, kantor wymiany anebo ještě další možností je i: punkt vymiany – Punkt wymiany, PUNKT WYMIANY, punkt wymiany
19./ Portugalština:  agénsja d kámbju nebo agénsja d kámbiju – Agência de câmbio, AGÊNCIA DE  CÂMBIO, agência de câmbio anebo druhou možností je: káza dy kámbju nebo káza dy kámbiju – Casa de câmbio, CASA DE  CÂMBIO, casa de câmbio
20./ Rumunština:  boróul de skímb – Biroul de schimb, BIROUL DE SCHIMB, biroul de schimb
21./ Ruština:  měňáľnaja kantóra nebo mieňáľnaja kantóra – menjalьnaja kontora – Меняльная контора, МЕНЯЛЬНАЯ КОНТОРА, меняльная контора
22./ Řečtina:  ghrafio sinalaghmatos – grafeío synallágmatos – Γραφειο συναλλαγματος, ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, γραφειο συναλλαγματος anebo druhou možností je: chrimatystyrion -  chrimatistírion – Χριματιστιριον, ΧΡΙΜΑΤΙΣΤΙΡΙΟΝ, χριματιστιριον nebo tato druhá možnost společně i se členem je: tochrimatystyrion - to chrimatistírion – Το χριματιστιριον, ΤΟ ΧΡΙΜΑΤΙΣΤΙΡΙΟΝ, το χριματιστιριον
23./ Srbochorvatština:  meňačnyca – Menjačnica, MENJAČNICA, menjačnica – Менјачница, МЕНЈАЧНИЦА, менјачница je srbská ekavská varianta; mjeňačnyca – Mjenjačnica, MJENJAČNICA, mjenjačnica – Мјенјачница, МЈЕНЈАЧНИЦА, мјенјачница je zase ijekavská varianta chorvatská, bosensko-hercegovská a černohorská
24./ Staroslověnština:  dom promjana pěnons – domъ promjana pěnąs
25./ Španělština: oficina de kambyo - Oficina de cambio, OFICINA DE CAMBIO, oficina de cambio anebo společně i se členem: laoficina dekambyo - La oficina de cambio, LA OFICINA DE CAMBIO, la oficina de cambio; anebo druhou možností je: kasa de kambyo – Casa de cambio, CASA DE CAMBIO, casa de cambio anebo společně i se členem: lakasa dekambyo – La casa de cambio, LA CASA DE CAMBIO, la casa de cambio
26./  Švédština:  vekselkontůret – Växelkontoret, VÄXELKONTORET, växelkontoret
27./ Turečtina:  sarráf magazasy – Sarraf mağazasi, SARRAF MAĞAZASI, sarraf mağazasi
28./ Ukrajinština:  rozmínna kontóra – rozminna kontora – Розмінна контора, РОЗМІННА КОНТОРА, розмінна контора


42.6.6./ česky: kupovat, slovensky: kupovať (sloveso) :
1./Angličtina:  baj – Buy, BUY, buy
2./ Arabština:  ištará – ištará je výraz spisovní a současně i hovorový výraz egyptsko – syrský; štara – štara je hovorový výraz egyptsko – syrský; štyra – štira je hovorový výraz irácký a také i hovorový výraz perského zálivu; šrá – šrá je hovorový výraz marocko - tuniský 
3./ Bulharština:  kupuvam – kupuvam – Купувам, КУПУВАМ, купувам – přízvuk je na samohlásce “u”
4./ Čínština:  maj – maj - průběh melodie je protáhlý tón v hluboké poloze
5./ Dánština:  köbe nebo kebe – Köbe, KÖBE, köbe – přízvuk je na samohlásce “ö”; samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
6./ Esperanto:  ačety – Ačeti, AČETI, ačeti – souhláska naše “č” se vlastně píše s takovým opačně obráceným háčkem, který však ale zde na počítači bohužel neumím napsat
7./ Finština:  ostá – Ostaa, OSTAA, ostaa
8./ Francouzština:  ašté – Acheter, ACHETER, acheter
9./ Hindština:  charídná - charídná
10./ Holandština:  kópη: – Kopen, KOPEN, kopen - ve slovesu “Kopen” při výslovnosti samohláska “e” téměř zaniká + “n” na konci slova je nosové a dlouhé
11./ Indonézština: bely – Beli, BELI, beli
12./ Italština:  kompráre – Comprare, COMPRARE, comprare
13./ Korejština:  sada - sada
14./ Latina:  emere – Emere, EMERE, emere anebo též i merkárí – Mercari, MERCARI, mercari
15./ Maďarština:  venny – Venni, VENNI, venni anebo druhou možností je: ves – Vesz, VESZ, vesz
16./ Němčina: kaufη: - Kaufen, KAUFEN, kaufen – při výslovnosti slovesa “kaufen” poslední samohláska “e” téměř zaniká a souhláska “n” se čte “dlouze” a nosově
17./ Norština:  šöpe nebo šepe – Kjöpe, KJÖPE, kjöpe – samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
18./ Polština:  kupovać nebo kupovať – Kupować, KUPOWAĆ, kupować je slovesný tvar nedokonavý; kupić nebo kupiť – Kupić, KUPIĆ, kupić je slovesný tvar dokonavý; pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”
19./ Portugalština:  komprár – Comprar, COMPRAR, comprar
20./ Rumunština:  a cumpará – A cumpăra, A CUMPĂRA, a cumpăra
21./ Ruština:  kupíť - kupitь - Купить, КУПИТЬ, купить  respektive samotný nedokonavý tvar je: pаkupáť – pokupatь – Покупать, ПОКУПАТЬ, покупать
22./ Řečtina: aghorazo – agorázo – Αγοραζω, ΑΓΟΡΑΖΩ, αγοραζω 
23./ Srbochorvatština: kupovaty – Kupovati, KUPOVATI, kupovati – Куповати, КУПОВАТИ, куповати je slovesný tvar nedokonavý; kupity – Kupiti, KUPITI, kupiti – Купити, КУПИТИ, купити je slovesný tvar dokonavý
24./ Staroslověnština: kupity – kupiti
25./ Španělština:  komprár – Comprar, COMPRAR, comprar
26./  Švédština:  čöpa nebo čepa – Köpa, KÖPA, köpa - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina:  satynalmak – Satinalmak, SATINALMAK, satinalmak
28./ Ukrajinština: kupuváty – kupuvati – Купувати, КУПУВАТИ, купувати


43.6.7./ česky: jízdenka, cestovní lístek slovensky: cestovný lístok (především podstatné jméno) :
1./Angličtina: ‘tykit – Ticket, TICKET, ticket znamená ve všeobecnosti jízdenka; anebo eventuálně doslova “vlaková jízdenka” se můře říct třebas i jako: reilwej tykit – Railway ticket, RAILWAY TICKET, railway ticket anebo totéž společně i se členem: dhe reilwej tykit – The railway ticket, THE RAILWAY TICKET, the railway ticket
2./ Arabština:  tadhkira - tadhkira anebo tazkira – tazkira jsou výrazy spisovní; tazkara – tazkara je hovorový výraz egyptsko – syrský; Aádija – Aádija anebo piTáka - piTáqa jsou hovorové výrazy irácké – souhláska q se vyslovuje jako hrdelní k - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá; bTáka – bTáqa je hovorový výraz marocký – souhláska q se vyslovuje jako hrdelní k - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá; teskra – teskra je hovorový výraz tuniský, 
3./ Bulharština:  bilet – bilet – Билет, БИЛЕТ, билет – přízvuk je na samohlásce “e”
4./ Čínština:  čche-pchiao - čche-pchiao – u druhého slova “pchiao” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština:  bilet – Billet, BILLET, billet – přízvuk je na samohlásce “e”, v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto:  vojadža bileto – Vojaga bileto, VOJAGA BILETO, vojaga bileto – souhláska “g” se píše s takovou stříškou a čte se jako “dž”, bohužel ji ale technicky na počítači doposud neumím napsat
7./ Finština:  matkalyppu – Matkalippu, MATKALIPPU, matkalippu – přízvuk je na první slabice “mat”, respektive na její samohlásce “a”; piletty – Piletti, PILETTI, piletti – přízvuk je na první slabice “pil”, respektive na její samohlásce “i”
8./ Francouzština:  bije – Billet, BILLET, billet - substantivum maskulina se členem určitým: lbije – Le billet, LE BILLET, le billet - substantivum maskulina se členem neurčitým: unbije – Un billet, UN BILLET, un billet
9./ Hindština:  tykat - tikat
10./ Holandština: kártje – Kaartje, KAARTJE, kaartje anebo společně i se členem: dekártje – De kaartje, DE KAARTJE, de kaartje; anebo eventuálně doslova “vlaková jízdenka” se můře říct třebas i jako: trejnkártje – Treinkaartje, TREINKAARTJE, treinkaartje anebo společně i se členem: detrejnkártje – De treinkaartje, DETREINKAARTJE, de treinkaartje anebo: hettrejnkártje – Het treinkaartje, HET TREINKAARTJE,  het treinkaartje
11./ Indonézština:  karťis – Kartjis, KARTJIS, kartjis
12./ Italština:  biljetto – Biglietto, BIGLIETTO, biglietto - substantivum maskulina se členem určitým: ilbiljetto – Il biglietto, IL BIGLIETTO, il biglietto - substantivum maskulina se členem neurčitým: unbiljetto – Un biglietto, UN BIGLIETTO, un biglietto
13./ Korejština:  sungčchakwon – syngčchakwon - samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů, samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě; kičchapchjo – kičchapchjo - samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů
14./ Latina:  tessera – Tessera, TESSERA, tessera
15./ Maďarština:  menetjeď – Menetjegy, MENETJEGY, menetjegy anebo společně i se členem neurčitým: eďmenetjeď – Egy menetjegy, EGY MENETJEGY, egy menetjegy
16./ Němčina:  Fárkarte – Fahrkarte, FAHRKARTE – substantivum feminina se členem určitým: DýFárkarte - Die Fahrkarte, DIE FAHRKARTE, die Fahrkarte a substantivum feminina se členem neurčitým: AjneFárkarte - Eine Fahrkarte, EINE FAHRKARTE, eine Fahrkarte – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština:  billett – Billett, BILLETT, billett
18./ Polština:  bilet – Bilet, BILET, bilet  
19./ Portugalština: biljéte – Bilhete, BILHETE, Bilhete anebo  biljéte de pesážeη – Bilhete de passagem, BILHETE DE PASSAGEM, Bilhete de passagem – úplně poslední samohláska “η” je vlastně nosovka!; eventuálně další možností je: týtulo detransporte – Título de transporte, TÍTULO DE TRANSPORTE, título de transporte
20./ Rumunština:  bilét – Bilet, BILET, bilet
21./ Ruština: proezdnoj bilět nebo proeznoj biliet – proezdnoj bilet – Проездној билет, ПРОЕЗДНОЈ БИЛЕТ, проездној билет аnebo jednoduše jen: bilět nebo biliet – bilet – Билет, БИЛЕТ, билет
22./ Řečtina:  isityrio – eisitírio – Εισιτηριο, ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ, εισιτηριο anebo společně i se členem: toisityrio - to eisitírio – Το εισιτηριο, ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ, το εισιτηριο
23./ Srbochorvatština: karta – Karta, KARTA, karta – Карта, КАРТА, карта znamená ve všeobecnosti jízdenka, aniž by rozlišovalo zda-li jde o jízdenku na vlak anebo autobus; vlaková či železniční jízdenka se řekne vozna karta – Vozna karta, VOZNA KARTA, vozna karta – Возна карта, ВОЗНА КАРТА, возна карта anebo druhou možností je i železnyčka karta - Železnička karta, ŽELEZNIČKA KARTA, železnička karta – Железничка карта, ЖЕЛЕЗНИЧКА КАРТА, железничка карта ; autobusová jízdenka či jízdenka na autobus nebo lístok na autobus se řekne autobuska karta – Autobuska karta, AUTOBUSKA KARTA, autobuska karta – Аутобуска карта, АУТОБУСКА КАРТА, аутобуска карта
24./ Staroslověnština:  papirus - papirus – ve staroslověnštině znamená to “papyrus”, pojem “papír” v našem slova smyslu český pojem “jízdenka” či slovenský pojem “cestovný lístok” tehdy ještě neexistoval
25./ Španělština:  biljéte – Billete, BILLETE, billete - substantivum maskulina se členem určitým: elbiljéte – El billete, EL BILLETE, el billete - substantivum maskulina se členem neurčitým: unbiljéte – Un billete, UN BILLETE, un billete; anebo další možností je i: pasaje – Pasaje, PASAJE, pasaje - substantivum maskulina se členem určitým: elpasaje – El pasaje, EL PASAJE, el pasaje - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpasaje – Un pasaje, UN PASAJE, un pasaje
26./  Švédština:  biljetten – Biljetten, BILJETTEN, biljetten
27./ Turečtina:  bilet – Bilet, BILET, bilet – přízvuk je na samohlásce “e”
28./ Ukrajinština:  bilét - bilet – Білет, БІЛЕТ, білет


44.6.8./ česky i slovensky: zastávka (podstatné jméno):
1./Angličtina:  stop – Stop, STOP, stop anebo druhou možností je:  ‘steišn – Station, STATION, station
2./ Arabština:  maHaTTa nebo machatta - maHaTTa jsou výrazy spisovní i hovorové výrazy egyptsko – syrské; maugif nebo mógif či mégif – maugif je hovorový výraz egyptsko – syrský; mHeTTa nebo mchetta - mHeTTa je hovorový výraz  marocko – tuniský; - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: spirka – spirka – Спирка, СПИРКА, спирка – přízvuk je na samohlásce “i”
4./ Čínština:  čche-čan – čche-čan – u druhého slova “čan” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština:  stobestedh – Stoppested, STOPPESTED, stoppested – přízvuk je na samohlásce “o”, v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto:  haltejo – Haltejo, HALTEJO, haltejo
7./ Finština:  püsäkki nebo pysekki – Pysäkki, PYSÄKKI, pysäkki - samohlásku “ü” vyslovte obdobně jako se vysloví “y” v češtině nebo ve slovenštině; a samohlásku  “ä” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ä” ve slovenštině “ä”, a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ä” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e
8./ Francouzština:  are – Arrêt, ARRÊT, arrêt - substantivum maskulina se členem určitým: lare – L'arrêt, L'ARRÊT, l'arrêt - substantivum maskulina se členem neurčitým: unare – Un arrêt, UN ARRÊT, un arrêt
9./ Hindština:  stéšan - stéšan
10./ Holandština: halte – Halte, HALTE, halte anebo společně i se členem: dehalte – De halte, DE HALTE, de halte
11./ Indonézština:  pemberhentyan – Pemberhentian, PEMBERHENTIAN, pemberhentian
12./ Italština: fermata – Fermata, FERMATA, fermata - substantivum feminina se členem určitým: lafermata – La fermata, LA FERMATA, la fermata - substantivum feminina se členem neurčitým: unafermata – Una fermata, UNA FERMATA, una fermata – přízvuk je na slabice “ma”, respektive na její samohlásce “a”
13./ Korejština:  čongnjuso – čongnjuso - samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů, samohlásku “u” vyslovíme jaksi uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, je však ale poněkud otevřenější než tyto obě dvě
14./ Latina:  stacijó – Statio, STATIO, statio
15./ Maďarština:  megálló – Megálló, MEGÁLLÓ, megálló anebo společně i se členem neurčitým: eďmegálló – Egy megálló, EGY MEGÁLLÓ, egy megálló anebo druhá možnost: megállóhej – Megállóhely, MEGÁLLÓHELY, megállóhely anebo společně i se členem neurčitým: eďmegállóhej – Egy megállóhely, EGY MEGÁLLÓHELY, egy megállóhely
16./ Němčina:  Halteštele – Haltestelle, HALTESTELLE – substantivum feminina se členem určitým: DýHalteštele - Die Haltestelle, DIE HALTESTELLE, die Haltestelle a substantivum feminina se členem neurčitým: AjneHalteštele - Eine Haltestelle, EINE HALTESTELLE, eine Haltestelle – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština:  stoppested – Stoppested, STOPPESTED, stoppested
18./ Polština:  pšystanek – Przystanek, PRZYSTANEK, przystanek
19./ Portugalština:  parážejn – Paragem, PARAGEM, paragem anebo další možností je: póntu paráda – Ponto parada, PONTO PARADA, ponto parada
20./ Rumunština:  stácie – Staţie, STAŢIE, staţie
21./ Ruština:  astanóvka – ostanovka – Остановка, ОСТАНОВКА, остановка
22./ Řečtina:  stasi – stási – Σταση, ΣΤΑΣΙ, σταση anebo společně i se členem: istasi – i stási – Η σταση, Η ΣΤΑΣΙ, η σταση
23./ Srbochorvatština:  stanyca – Stanica, STANICA, stanica – Станица, СТАНИЦА, станица anebo druhou možností je: postaja – Postaja, POSTAJA, postaja – Постаја, ПОСТАЈА, постаја
24./ Staroslověnština:  mjasto spirane – mjasto spirane – toto je asi nejbližší tvar odpovídající asi nejpřiměřeněji našemu dnešnímu pojmu “zastávka”
25./ Španělština:  parada – Parada, PARADA, parada - substantivum feminina se členem určitým: laparada – La parada, LA PARADA, la parada - substantivum feminina se členem neurčitým: unaparada – Una parada, UNA PARADA, una parada
26./  Švédština:  holplatsen – Hållplatsen, HÅLLPLATSEN, hållplatsen
27./ Turečtina:  durak – Durak, DURAK, durak – přízvuk je na samohlásce “a”
28./ Ukrajinština:  stácija - stacija – Стація, СТАЦІЯ, стація anebo druhou možností je: stáncija - stancija – Станція, СТАНЦІЯ, станція


45.6.9./ česky: nádraží, stanice, slovensky: nádražie, stanica (podstatné jméno) :
1./Angličtina:  ‘stejšn – Station, STATION, station
2./ Arabština:  maHaTTa nebo machatta – maHaTTa znamená nádraží; maHaTTit otobís – maHaTTit otobís znamená autobusové nádraží - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština:  gara – gara – Гара, ГАРА, гара – přízvuk je na první slabice “ga”, respektive na její samohlásce “a”
4./ Čínština:  chuo-čche-čan - chuo-čche-čan – u posledního třetího slova “čan” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština:  järnbánestašón nebo jernbánestašón – Jernbanestation, JERNBANESTATION, jernbanestation – přízvuk je na samohlásce “ä”; samotná samohláska “ä” se vyslovuje velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: stacidomo – Stacidomo, STACIDOMO, stacidomo anebo stacio – Stacio, STACIO, stacio
7./ Finština:  asema – Asema, ASEMA, asema – přízvuk je na úplně prvním písmenu, respektive na úplně první samohlásce “a”
8./ Francouzština:  gár – Gare, GARE, gare - substantivum feminina se členem určitým: lagár – La gare, LA GARE, la gare - substantivum feminina se členem neurčitým: unegár – Une gare, UNE GARE, une gare
9./ Hindština:  stéšan - stéšan
10./ Holandština: stašio nebo stašoun – Station, STATION, station anebo společně i se členem: hetstašio nebo hetstašoun – Het station, HET STATION, het station
11./ Indonézština: setasion kereta api - Setasion keréta api, SETASION KERÉTA API, setasion keréta api
12./ Italština: stacijóne – Stazione, STAZIONE, stazione - substantivum feminina se členem určitým: lastacijóne – La stazione, LA STAZIONE, la stazione - substantivum feminina se členem neurčitým: unastacijóne – Una stazione, UNA STAZIONE, una stazione; anebo konkrétně železniční nádraží: ferrovijarija – Ferroviaria, FERROVIARIA, ferroviaria
13./ Korejština:  jok – jok anebo druhou možností je: čonggodžang – čonggodžang - samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů
14./ Latina:  stacijó centrális – Statio centralis, STATIO CENTRALIS, statio centralis
15./ Maďarština:  paľaudvar – Pályaudvar, PÁLYAUDVAR, pályaudvar anebo společně i se členem neurčitým: eďpaľaudvar – Egy pályaudvar, EGY PÁLYAUDVAR, egy pályaudvar znamená doslova nádraží; állomáš – Állomás, ÁLLOMÁS, állomás anebo společně i se členem neurčitým: eďállomáš – Egy állomás, EGY ÁLLOMÁS, egy állomás znamená doslova stanice; vašútállomáš – Vasútállomás, VASÚTÁLLOMÁS, vasútállomás anebo společně i se členem neurčitým: eďvašútállomáš – Egy vasútállomás, EGY VASÚTÁLLOMÁS, egy vasútállomás znamená doslova železniční stanice; autobusállomáš – Autobuszállomás, AUTOBUSZÁLLOMÁS, autobuszállomás anebo společně i se členem neurčitým: eďautobusállomáš – Egy autobuszállomás, EGY AUTOBUSZÁLLOMÁS, egy autobuszállomás znamená doslova atobusová stanice
16./ Němčina:  Bánhóf – Bahnhof, BAHNHOF – substantivum maskulina se členem určitým: DerBánhóf - Der Bahnhof, DER BAHNHOF, der Bahnhof a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnBánhóf - Ein Bahnhof, EIN BAHNHOF, ein Bahnhof – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština:  jernbanestašún – Jernbanestasjon, JERNBANESTASJON, jernbanestasjon
18./ Polština:  dvořec nebo dvožec – Dworzec, DWORZEC, dworzec ve smyslu nádraží; stacja – Stacja, STACJA, stacja ve smyslu stanice
19./ Portugalština:  štasáuη – Estação, ESTAÇÃO, estação – poslední samohláska “η” je vlastně nosovka, a znamená nádraží; štasáu d kombóju – Estação de comboio, ESTAÇÃO DE COMBOIO, estação de comboio znamená vlakové nádraží
20./ Rumunština: gárä nebo gáre – Garä, GARÄ, garä
21./ Ruština:  vagzál – vokzal – Вокзал, ВОКЗАЛ, вокзал
22./ Řečtina:  stathmos – stathmós – Σταθμος, ΣΤΑΘΜΟΣ, σταθμος anebo společně i se členem: ostathmos – o stathmós – Ο σταθμος, Ο ΣΤΑΘΜΟΣ, ο σταθμος vyjadřuje ve všeobecnosti náš pojem “nádraží”; sidhirodhromikos stathmos - sidhirodhromikós stathmós – Σιδηροδρομικος σταθμος, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, σιδηροδρομικος σταθμος vyjadřuje náš pojem “vlakové nádraží”
23./ Srbochorvatština:  stanyca – Stanica, STANICA, stanica – Станица, СТАНИЦА, станица anebo druhou možností je kolodvor - Kolodvor, KOLODVOR, kolodvor – Колодвор, КОЛОДВОР, колодвор – substantivum “stanicа” je univerzální srbochorvatský výraz; zatímco substantivum “kolodvor” je převážně jen tradičním výrazem chorvatským; máme-li na mysli speciálně železniční stanici, pak lze říci: železnyčka stanyca – Železnička stanica, ŽELEZNIČKA STANICA, železnička stanica – Железничка станица, ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА, железничка станица
24./ Staroslověnština:  gara – gara
25./ Španělština: estasjon nebo estasjón – Estación, ESTACIÓN, estación - substantivum feminina se členem určitým: laestasjon nebo laestasjón – La estación, LA ESTACIÓN, la estación - substantivum feminina se členem neurčitým: unaestasjon nebo unaestasjón – Una estación, UNA ESTACIÓN, una estación; popřípadě druhou možností je i: estasjon de ferrokarril nebo estasjón de ferrokarril – Estación de ferrocarril, ESTACIÓN DE FERROCARRIL, estación de ferrocarril anebo společně i se členem určitým: laestasjon deferrokarril nebo laestasjó deferrokarril – La estación de ferrocarril, LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL, la estación de ferrocarril anebo společně i se členem neurčitým: unaestasjon deferrokarril nebo unaestasjó deferrokarril – Una estación de ferrocarril, UNA ESTACIÓN DE FERROCARRIL, una estación de ferrocarril – před samohláskami “e”, “i”, se souhláska “c” v Španělsku vyslovuje takovou zvláštní souhláskou, která v češtině a ani ve slovenštině bohužel neexistuje, je to totiž taková zvláštní mezizubová neznělá fonéma svým způsobem dosti podobná anglickému “th” používaná například ve slově “thing”, respektive zde špička jazyka je mezi zuby, úžina se vytváří mezi špičkou jazyka a hranou horních řezáků, aniž se uzavře úplně průchodu vzduchu – a proto já Vám začátečníkům z čistě praktického hlediska zde raději doporučuji přiklonit se zde při této španělské výslovnosti spíše k latinskoamerické verzi španělštiny, která je pro Vás mnohem jednodušší, neboť v Latinské Americe se souhláska “c” před samohláskami “e”, “i” vyslovuje přibližně tak nějako skoro jako naše české nebo slovenské obyčejné “s”
26./  Švédština:  stašónen – Stationen, STATIONEN, stationen
27./ Turečtina:  istasjon – Istasyon, ISTASYON, istasyon přízvuk je na samohlásce “o”
28./ Ukrajinština:  dviréc – dvirec – Двірець, ДВІРЕЦЬ, двірець


46.6.10./ česky: železnice, slovensky: železnica (podstatné jméno) :
1./Angličtina:  ‘reilwej – Railway, RAILWAY, railway je převážně britský výraz pro pojem “železnice” či “železnica” – přízvuk je na slabice ”reil”, respektive je na její samohlásce ”e”; ‘reilroud – Railroad, RAILROAD, railroad je převážně americký výraz pro pojem “železnice” či “železnica” – přízvuk je na slabice ”reil”, respektive je na její samohlásce ”e”; trein – Train, TRAIN, train znamená vlak
2./ Arabština:  sikkit Hadýd - sikkit Hadýd nebo sikka Hadýd - sikka Hadíd nebo sikkat al-chadýd - sikkat al-chadíd - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle, a znamená to železnice” či “železnica”; qiTár – qiTár je výraz spisovní i hovorový výraz irácký a hovorový výraz marocký; qaTr – qaTr je hovorový výraz egyptský; trén - trén je hovorový výraz syrský;  Trén - Trén je rovněž hovorový výraz marocký; mašína – mašína je hovorový výraz marocko – alžírský; trínu – trínu je hovorový výraz tuniský; - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá; – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem vlak
3./ Bulharština:  železnyca – železnica – Железница, ЖЕЛЕЗНИЦА, железница znamená železnice či železnica; vlák – vlak – Влак, ВЛАК, влак znamená vlak; ptnyčeski vlák – pъtničeski vlak – Пътнически влак, ПЪТНИЧЕСКИ ВЛАК, пътнически влак znamená osobní vlak či osobný vlak; továren vlák – tovaren vlak – Товарен влак, ТОВАРЕН ВЛАК, товарен влак znamená nákladní vlak či nákladný vlak; posléden vlák – posleden vlak – Последен влак, ПОСЛЕДЕН ВЛАК, последен влак znamená poslední vlak či posledný vlak; Diréktan vlák za… - Direktan vlak za… - Директан влак за…, ДИРЕКТАН ВЛАК ЗА… znamená: Přímý vlak do… či Priamy vlak do…; Ptúvam s vlák za… - Pъtuvam s vlak za… - Пътувам с влак за…, ПЪТУВАМ С ВЛАК ЗА… znamená: Jet vlakem do… či Ísť vlakom do…; Vlák za… - Vlak za… - Влак за…, ВЛАК ЗА… znamená: Vlak do…
4./ Čínština:  tchie-lu – tchie-lu - u druhého slova “lu” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština:  järnbáne nebo jernbáne – Jernbane, JERNBANE, jernbane – přízvuk je na samohlásce “ä”, samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto:  fervojo – Fervojo, FERVOJO, fervojo znamená železnice či železnica; vagonaro – Vagonaro, VAGONARO, vagonaro znamená vlak; trajno – Trajno, TRAJNO, trajno znamená vlak
7./ Finština:  rautatye – Rautatie, RAUTATIE, rautatie přízvuk je na první slabice “rau”, respektive na první samohlásce “a”
8./ Francouzština: šmeη dfer – Chemin de fer, CHEMIN DE FER, chemin de fer anebo společně i se členem určitým: lšmeη dfer – Le chemin de fer, LE CHEMIN DE FER, le chemin de fer anebo společně i se členem neurčitým: unšmeη dfer – Un chemin de fer, UN CHEMIN DE FER, un chemin de fer – samohláska “n” je nosovkou; a znamená to železnice či železnica; treη - Train, TRAIN, train - substantivum maskulina se členem určitým: ltreη – Le train, LE TRAIN, le train - substantivum maskulina se členem neurčitým: untreη – Un train, UN TRAIN, un train znamená vlak
9./ Hindština:  rél - rél
10./ Holandština: spórvegh – Spoorweg, SPOORWEG, spoorweg anebo společně i se členem: de spórvegh – De spoorweg, DE SPOORWEG, de spoorweg
11./ Indonézština:  ďalan kereta api - Djalan keréta api, DJALAN KERÉTA API, djalan keréta api
12./ Italština:  ferovíja – Ferrovia, FERROVIA, ferrovia - substantivum feminina se členem určitým: laferovíja – La ferrovia, LA FERROVIA, la ferrovia - substantivum feminina se členem neurčitým: unaferovíja – Una ferrovia, UNA FERROVIA, una ferrovia – přízvuk je na poslední slabice “via”, respektive na její samohlásce “i”; anebo druhou možností je i: stradaferrata – Strada ferrata, STRADA FERRATA, strada ferrata anebo společně i se členem určitým: lastradaferrata – La strada ferrata, La STRADA FERRATA, la strada ferrata anebo společně i se členem neurčitým: unastradaferrata – Una strada ferrata, UNA STRADA FERRATA, una strada ferrata znamená železnice či železnica; tréno – Treno, TRENO, treno - substantivum maskulina se členem určitým: iltréno – Il treno, IL TRENO, il treno - substantivum maskulina se členem neurčitým: untréno – Un treno, UN TRENO, un treno znamená vlak
13./ Korejština:  čcholto – čcholto - samohlásku “o” vyslovíme otevřeněji než v češtině, tj.bez zaokrouhlení rtů
14./ Latina:  vija ferráta – Via ferrata, VIA FERRATA, via ferrata anebo též i vija ferrea – Via ferrea, VIA FERREA, via ferrea znamená železnice; kurrús – Currus, CURRUS, currus znamená vlak
15./ Maďarština:  vašút – Vasút, VASÚT, vasút anebo společně i se členem neurčitým: eďvašút – Egy vasút, EGY VASÚT, egy vasút znamená železnice či železnica; vašútállomáš – Vasútállomás, VASÚTÁLLOMÁS, vasútállomás anebo společně i se členem neurčitým: eďvašútállomáš – Egy vasútállomás, EGY VASÚTÁLLOMÁS, egy vasútállomás znamená doslova železniční stanice či železničná stanica; vonat – Vonat, VONAT, vonat znamená vlak
16./ Němčina:  Ajzn:bán – Eisenbahn, EISENBAHN – substantivum feminina se členem určitým: DýAjzn:bán - Die Eisenbahn, DIE EISENBAHN, die Eisenbahn a substantivum feminina se členem neurčitým: AjneAjzn:bán - Eine Eisenbahn, EINE EISENBAHN, eine Eisenbahn znamená železnice či železnica; Cúk - Zug, ZUG – substantivum maskulina se členem určitým: DerCúk - Der Zug, DER ZUG, der Zug  a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnCúk -  Ein Zug, EIN ZUG, ein Zug znamená vlak – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština:  jernbane – Jernbane, JERNBANE, jernbane
18./ Polština:  kolej – Kolej, KOLEJ, kolej znamená železnice či železnica; počiong nebo počong – Pociąg, POCIĄG, pociąg znamená vlak; počiong osobovy nebo počong osobovy - Pociąg osobowy, POCIĄG OSOBOWY, pociąg osobowy znamená osobní vlak či osobný vlak; počiong tovarovy nebo počong tovarovy - Pociąg towarowy, POCIĄG TOWAROWY, pociąg towarowy znamená nákladní vlak či nákladný vlak; počiong dalekobiežny nebo počong dalekobiežny - Pociąg dalekobieżny, POCIĄG DALEKOBIEŻNY, pociąg dalekobieżny znamená dálkový vlak či diaľkový vlak; počiong bezpošredni nebo počong bezpošredni - Pociąg bezpośredni, POCIĄG BEZPOŚREDNI, pociąg bezpośredni znamená přímý vlak či priamy vlak
19./ Portugalština:  kamíňu de férru – Caminho de ferro, CAMINHO DE FERRO, caminho de ferro znamená železnice či železnica; kombóju – Comboio, COMBOIO, comboio znamená vlak – portugalský výraz; trem – Trem, TREM, trem znamená vlak – brazilský výraz
20./ Rumunština:  kálea feráta – Calea ferată, CALEA FERATĂ, calea ferată 
21./ Ruština:  željéznaja daróga – železnaja doroga – Железная дорога, ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, железная дорога znamená železnice či železnica; pójezd – poezd – Поезд, ПОЕЗД, поезд znamená vlak
22./ Řečtina:  sidhirodhromos - sidiródromos - Σιδηροδρομος, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ, σιδηροδρομος anebo společně i se členem: osidhirodhromos – o sidiródromos – Ο σιδηροδρομος, Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ, ο σιδηροδρομος znamená železnice či železnica; tréno – traino – Τραινο, ΤΡΑΙΝΟ, τραινο anebo společně se členem: totréno – to traino – Το τραινο, ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ, το τραινο znamená vlak; treno – treno – Τρενο, ΤΡΕΝΟ, τρενο anebo společně se členem: totreno – to treno – Το τρενο, ΤΟ ΤΡΕΝΟ, το τρενο znamená vlak
23./ Srbochorvatština:  železnyca – Železnica, ŽELEZNICA, železnica – Железница, ЖЕЛЕЗНИЦА, железница znamená železnice či železnica; voz – Voz, VOZ, voz – Воз, ВОЗ, воз znamená vlak; vlak – Vlak, VLAK, vlak – Влак, ВЛАК, влак znamená vlak; putnyčki voz – Putnički voz, PUTNIČKI VOZ, putnički voz – Путнички воз, ПУТНИЧКИ ВОЗ, путнички воз znamená osobní vlak čí osobný vlak; putnyčki vlak – Putnički vlak, PUTNIČKI VLAK, putnički vlak – Путнички влак, ПУТНИЧКИ ВЛАК, путнички влак znamená osobní vlak či osobný vlak; posledňi voz – Poslednji voz, POSLEDNJI VOZ, poslednji voz – Последњи воз, ПОСЛЕДЊИ ВОЗ, последњи воз znamená poslední vlak či posledný vlak; posledňi vlak – Poslednji vlak, POSLEDNJI VLAK, poslednji vlak – Последњи влак, ПОСЛЕДЊИ ВЛАК, последњи влак znamená poslední vlak či posledný vlak; Direktan voz za… - Direktan voz za…, DIREKTAN VOZ ZA… - Директан воз за…, ДИРЕКТАН ВОЗ ЗА… znamená: Přímý vlak do… či Priamy vlak do…; Direktan vlak za… - Direktan vlak za…, DIREKTAN VLAK ZA… - Директан влак за…, ДИРЕКТАН ВЛАК ЗА… znamená: Přímý vlak do… či Priamy vlak do…; Ići vozom do… - Ići vozom do…, IĆI VOZOM DO… - Ићи возом до…, ИЋИ ВОЗОМ ДО… znamená: Jet vlakem do…či Ísť vlakom do…; Ići vlakom do… - Ići vlakom do…, IĆI VLAKOM DO… - Ићи влаком до…, ИЋИ ВЛАКОМ ДО… znamená: Jet vlakem do… či Ísť vlakom do…; ubrzany voz – Ubrzani voz, UBRZANI VOZ, ubrzani voz – Убрзани воз, УБРЗАНИ ВОЗ, убрзани воз znamená zrychlený vlak či zrýchlený vlak; ubrzany vlak – Ubrzani vlak, UBRZANI VLAK, ubrzani vlak – Убрзани влак, УБРЗАНИ ВЛАК, убрзани влак znamená zrychlený vlak či zrýchlený vlak; Kada polazi voz za…? – Kada polazi voz za…? KADA POLAZI VOZ ZA…? – Када полази воз за…?, КАДА ПОЛАЗИ ВОЗ ЗА…? znamená: Kdy přijede vlak do… Kedy príde vlak do…; Kada polazi vlak za…? – Kada polazi vlak za…? KADA POLAZI VLAK ZA…? – Када полази влак за…?, КАДА ПОЛАЗИ ВЛАК ЗА…? znamená: Kdy přijede vlak do… či Kedy príde vlak do…
24./ Staroslověnština:  šose ot željazo – šose ot željazo – toto je asi nejrealističtější opisné vyjádření pojmu “železnice” či “železnica”, která však ale ovšemže exaktně vzato v staroslověnštině je pojmem absolutně neznámým
25./ Španělština:  ferrokarríl – Ferrocarril, FERROCARRIL, ferrocarril - substantivum maskulina se členem určitým: elferrokarríl – El ferrocarril, EL FERROCARRIL, el ferrocarril - substantivum maskulina se členem neurčitým: unferrokarríl – Un ferrocarril, UN FERROCARRIL, un ferrocarril znamená železnice či železnica; tren – Tren, TREN, tren - substantivum maskulina se členem určitým: eltren – El tren, EL TREN, el tren - substantivum maskulina se členem neurčitým: untren – Un tren, UN TREN, un tren znamená vlak
26./  Švédština:  järnvägen nebo jernvegen – Järnvägen, JÄRNVÄGEN, järnvägen – samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”, a znamená to železnice či železnica; tóget – Tåget, TÅGET, tåget znamená vlak
27./ Turečtina:  demirjolu – Demiryolu, DEMIRYOLU, demiryolu – přízvuk je na úplně posledním písmenu, respektive na písmenu “u” anebo šimendyfer – Şimendifer, ŞIMENDIFER, şimendifer – přízvuk je na poslední slabice “fer”, respektive na její slabice “e”
28./ Ukrajinština:  zalyznýcja – zaliznicja – Залізниця, ЗАЛІЗНИЦЯ, залізниця


47.6.11./ česky i slovensky: autobus (podstatné jméno):
1./Angličtina: bas – Bus, BUS, bus
2./ Arabština: Háfila – Háfila je výraz spisovní; Tobís – Tobís je hovorový výraz marocko – tuniský; bas – bas je hovorový výraz syrský; otobís – otobís je hovorový výraz egyptský; další rozvinutí: dálkový autobus: otobís riHlát Tawíla - otobís riHlát Tawíla; linkový autobus: otobís chaTTý - otobís chaTTí; poschoďový autobus: otobís bi-Tábiqén - otobís bi-Tábiqén; zájezdový autobus: otobís sijáHí - otobís sijáHí; - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: avtobus – avtobus – Автобус, АВТОБУС, автобус – přízvuk je na poslední slabice “bus”, respektive na její samohlásce “u”; anebo druhou možností je: rejs – rejs – Рейс, РЕЙС, рейс
4./ Čínština: kung-kung čchi-čche - kung-kung čchi-čche – při vyslovení druhého “kung” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké, a při vyslovení “čche” průběh melodie je rovný  ve vysoké poloze
5./ Dánština: bus – Bus, BUS, bus anebo delší tvar: omnybus – Omnibus, OMNIBUS, omnibus v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto:  autobuso – Autobuso, AUTOBUSO, autobuso – v první slabice se nad “u” píše takový háček, který však ale zde na tomto počítači neumím napsat
7./ Finština: bussi – Bussi, BUSSI, bussi anebo delší tvar: autobussi – Autobussi, AUTOBUSSI, autobussi s přízvukem na úplně první samohlásce “a”; anebo druhou možností je též: linjaauto – Linja-auto, LINJA-AUTO, linja-auto s přízvukem na samohlásce “i”
8./ Francouzština: büs nebo bys - Bus, BUS, bus - substantivum maskulina se členem určitým: lebüs nebo lebys – Le bus, LE BUS, le bus - substantivum maskulina se členem neurčitým: unbüs nebo unbys – Un bus, UN BUS, un bus anebo delší tvar je: otobüs nebo otobys - Autobus, AUTOBUS, autobus - substantivum maskulina se členem určitým: lotobüs nebo lotobys – L’autobus, L‘AUTOBUS, l‘autobus - substantivum maskulina se členem neurčitým: unotobüs nebo unotobys – Unautobus, UNAUTOBUS, unautobus - samohlásku “ü” vyslovíme stejně jako v němčině, a pokud ani němčinu neznáte, tak tu samohlásku “ü” můžete vyslovovat i jako obyčejné hluboké “y”
9./ Hindština: bas - bas
10./ Holandština: büs anebo bys – Bus, BUS, bus anebo delší tvar: eutobüs anebo eutobys – Autobus, AUTOBUS, autobus anebo společně i se členem: deeutobüs anebo deeutobys – De autobus, DE AUTOBUS, de autobus; při výslovnosti “eutobüs” přízvuk je na první samohlásce “e” a předposlední samohlásce “ü” - samohlásku “ü” vyslovíme stejně jako v němčině, a pokud ani němčinu neznáte, tak tu samohlásku “ü” můžete vyslovovat i jako obyčejné hluboké “y”
11./ Indonézština: otobys – Otobis, OTOBIS, otobis
12./ Italština: bus – Bus, BUS, bus - substantivum maskulina se členem určitým: ilbus – Il bus, IL BUS, il bus - substantivum maskulina se členem neurčitým: unbus – Un bus, UN BUS, un bus; anebo delší tvar je: autobus – Autobus, AUTOBUS, autobus - substantivum maskulina “autobus” společně i se členem určitým: l‘autobus – L’autobus, L‘AUTOBUS, l‘autobus - substantivum maskulina se členem neurčitým: unautobus – Unautobus, UNAUTOBUS, inautobus; anebo další možností je: omnybus – Omnibus, OMNIBUS, omnibus - substantivum maskulina se členem určitým: l‘omnybus – L’omnibus, L’OMNIBUS, l‘omnibus - substantivum maskulina se členem neurčitým: unomnybus – Un omnibus, UN OMNIBUS,  Un omnibus; anebo autobus zejména ve smyslu linkový autobus: korjéra –Corriera, CORRIERA, corriera - substantivum feminina se členem: lakorjéra – La corriera, LA CORRIERA, la corriera - substantivum feminina se členem neurčitým: unakorjéra – Una corriera, UNA CORRIERA, una corriera
13./ Korejština: pposu – pposy anebo druhá možnost: bosuga – bosuga kde samohláska “o” se vyslovuje otevřeněji a bez zaokrouhlení rtů; a samohláska “u” se zase artikuluje zhruba uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, jen je poněkud otevřenější než tyto dvě
14./ Latina:  automobile grande – Automobile grande, AUTOMOBILE GRANDE, automobile grande anebo autoréda públika – Autoræda publica, AUTORÆDA PUBLICA, autoræda publica 
15./ Maďarština: autobus – Autobusz, AUTOBUSZ, autobusz anebo společně i se členem neurčitým: eďautobus – Egy autobusz, EGY AUTOBUSZ, egy autobusz znamená autobus; autobusállomáš – Autobuszállomás, AUTOBUSZÁLLOMÁS, autobuszállomás anebo společně i se členem neurčitým: eďautobusállomáš – Egy autobuszállomás, EGY AUTOBUSZÁLLOMÁS, egy autobuszállomás znamená doslova autobusová stanice
16./ Němčina: Autobus - Autobus, AUTOBUS – substantivum maskulina se členem určitým: DerAutobus - Der Autobus, DER AUTOBUS, der Autobus  a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnAutobus -  Ein Autobus, EIN AUTOBUS, ein Autobus je tvar spisovní anebo tento kratší tvar je tvar hovorový: Bus - Bus, BUS – substantivum maskulina se členem určitým: DerBus - Der Bus, DER BUS, der Bus  a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnBus -  Ein Bus, EIN BUS, ein Bus – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: büs anebo bys – Buss, BUSS, buss - samohláska “ü” se čte stejně jako “ü” v němčině, a ti kteří německy neumí, tak mohou toto “ü” přečíst jako obyčejný hluboký ypsilon “y” v češtině anebo ve slovenštině
18./ Polština: autobus – Autobus, AUTOBUS, autobus 
19./ Portugalština: autokáru anebo autokarru – Autocarro, AUTOCARRO, autocarro substantivum maskulina singuláru se členem určitým: uautokáru anebo uautokarru – O autocarro, O AUTOCARRO, o autocarro anebo druhou možností je: automóvel – Automóvel, AUTOMÓVEL, automóvel; anebo třetí možností spíše ve smyslu meziměstského autobusu či autokaru: kamioneta – Camioneta, CAMIONETA, camioneta; v americké jako například brazilské portugalštině lze pojem autobus říci i jako: onybus – Ônibus, ÔNIBUS, ônibus v africké jako například v angolské a mozambické portugalštině lze pojem autobus říci i jako: maksimbombo – Maximbombo, MAXIMBOMBO, maximbombo
20./ Rumunština: autobus – Autobus, AUTOBUS, autobus
21./ Ruština: aftóbus – avtobus – Автобус, АВТОБУС, автобус
22./ Řečtina: leoforio – leoforío – Λεωφοριο, ΛΕΩΦΟΡΙΟ, λεωφοριο anebo společně se členem: toleoforio – to leoforío – Το λεωφοριο, ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΙΟ, το λεωφοριο
23./ Srbochorvatština: autobus – Autobus, AUTOBUS, autobus – Аутобус, АУТОБУС, аутобус
24./ Staroslověnština: avtobus – avtobus – fakticky se ale jedná více méně pouze jen o hypotetickou konstrukci!
25./ Španělština: autobus – Autobús, AUTOBÚS, autobús - substantivum maskulina se členem určitým: elautobus – El autobús, EL AUTOBÚS, el autobús - substantivum maskulina se členem neurčitým: unautobus – Un autobús, UN AUTOBÚS, un autobús anebo druhou možností co může znamenat jak autobus anebo i vlak je: ómnybus – Ómnibus, ÓMNIBUS, ómnibus - substantivum maskulina se členem určitým: elómnybus – El ómnibus, EL ÓMNIBUS, el ómnibus - substantivum maskulina se členem neurčitým: unómnybus – Unómnibus, UNÓMNIBUS, unómnibus
26./  Švédština: omnybussen – Omnibussen, OMNIBUSSEN, omnibussen anebo druhou možností je: bussen – Bussen, BUSSEN, bussen anebo třetí možností je jednoduše i: bös-s – Buss, BUSS, buss; samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina: otobüs anebo otobys – Otobüs, OTOBÜS, otobüs – při výslovnosti je přízvuk na samohlásce “ü”; a tato samohláska “ü” se čte stejně jako “ü” v němčině, a ti kteří německy neumí, tak mohou toto “ü” přečíst jako obyčejný hluboký ypsylon “y” v češtině anebo ve slovenštině
28./ Ukrajinština: avtóbus – avtobus – Автобус, АВТОБУС, автобус


48.6.12./ česky i slovensky: automobil (podstatné jméno):
1./Angličtina: ká – Car, CAR, car anebo druhou možností je: ‘moutoká – Motor-car, MOTOR-CAR, motor-car
2./ Arabština: sajjára - sajjára je výraz spisovní i hovorový výraz syrský; Aarabijja – Aarabijja je hovorový výraz egyptský, kde všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!; karhba – karhba je hovorový výraz tuniský; Tumubíl – Tumubíl je hovorový výraz marocký kde souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: avtomobil – avtomobil – Автомобил, АВТОМОБИЛ, автомобил – přízvuk je na poslední slabice “bil”, respektive na její samohlásce “i”
4./ Čínština: siao čchi-čche - siao čchi-čche - při vyslovení “siao” průběh melodie je protáhlým tónem v hluboké poloze
5./ Dánština: bil – Bil, BIL, bil v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: automobilo – Automobilo, AUTOMOBILO, automobilo – v první slabice se nad “u” píše takový háček, který však ale zde na tomto počítači neumím napsat
7./ Finština: auto – Auto, AUTO, auto
8./ Francouzština: oto - Auto, AUTO, auto - substantivum maskulina se členem určitým: l’oto – L’auto, L’AUTO, l‘auto - substantivum maskulina se členem neurčitým: uneoto – Une auto, UNE AUTO, une auto  anebo druhou možností je: otomobil - Automobile, AUTOMOBILE, automobile; anebo třetí možností je: vuatü:r – Voiture, VOITURE, voiture - substantivum feminina se členem určitým: lavuatü:r – La voiture, LA VOITURE, la voiture - substantivum maskulina se členem neurčitým: unevuatü:r – Une voiture, UNE VOITURE, une voiture - samohláska “ü” se čte stejně jako “ü” v němčině, a ti kteří německy neumí, tak mohou toto “ü” přečíst jako obyčejný hluboký ypsylon “y” v češtině anebo ve slovenštině
9./ Hindština: mótar – mótar anebo druhá možnost: kár - kár
10./ Holandština: auto – Auto, AUTO, auto anebo společně i se členem: deauto – De auto, DE AUTO, de auto; popřípadě další možností je: perzónen auto – Personen auto, PERSONEN AUTO, personen auto anebo společně i se členem: de perzónen auto – De personen auto, DE PERSONEN AUTO, de personen auto
11./ Indonézština: oto – Oto, OTO, oto
12./ Italština: autoperpersone – Auto per persone, AUTO PER PERSONE, auto per persone anebo společně i se členem určitým: l’autoperpersone – L‘auto per persone, L‘AUTO PER PERSONE, l‘auto per persone anebo společně i se členem neurčitým: un’autoperpersone – Un‘auto per persone, UN‘AUTO PER PERSONE, un‘auto per persone; další možností je: ma’kina – Macchina, MACCHINA, macchina - substantivum femina se členem určitým: lama’kina – La macchina, LA MACCHINA, la macchina - substantivum feminina se členem neurčitým: unama’kina – Una macchina, UNA MACCHINA, una macchina a další možností je jednoduše jen: auto – Auto, AUTO, auto - substantivum feminina se členem určitým: l’auto – L‘auto, L‘AUTO, l‘auto - substantivum feminina se členem neurčitým: un’auto – Un‘auto, UN‘AUTO, un‘auto a třetí možností je: automobile – Automobile, AUTOMOBILE, automobile - substantivum feminina se členem určitým: l’automobile – L‘automobile, L‘AUTOMOBILE, l‘automobile - substantivum feminina se členem neurčitým: un’automobile – Un‘automobile, UN‘AUTOMOBILE, un‘automobile
13./ Korejština: sungjong - syngjong anebo druhá možnost: čadongčcha - čadongčcha
14./ Latina: automobile – Automobile, AUTOMOBILE, automobile anebo druhou možností je též: autoréda – Autoræda, AUTORÆDA, autoræda 
15./ Maďarština: autó – Autó, AUTÓ, autó anebo společně i se členem neurčitým: eďautó – Egy autó, EGY AUTÓ, egy autó anebo další možností je též i: seméjgépkoči – Személygépkocsi, SZEMÉLYGÉPKOCSI, személygépkocsi anebo společně i se členem neurčitým: eďseméjgépkoči – Egy személygépkocsi, EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI, egy személygépkocsi; - “ly” je měkké “l”, které ve výslovnosti zní skoro téměř jako “j”
16./ Němčina: Auto – Auto, AUTO – substantivum neutra se členem určitým: DasAuto - Das Auto, DAS AUTO, das Auto - a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnAuto - Ein Auto, EIN AUTO, ein Auto; anebo druhou možností je: Automobil – Automobil, AUTOMOBIL – substantivum neutra se členem určitým: DasAutomobil - Das Automobil, DAS AUTOMOBIL, das Automobil - a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnAutomobil - Ein Automobil, EIN AUTOMOBIL, ein Automobil; anebo třetí možností je: Kraftfárcojg – Kraftfahrzeug, KRAFTFAHRZEUG – substantivum neutra se členem určitým: DasKraftfárcojg – Das Kraftfahrzeug, DAS KRAFTFAHRZEUG, das Kraftfahrzeug - a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnKraftfárcojg – Ein Kraftfahrzeug, EIN KRAFTFAHRZEUG, ein Kraftfahrzeug; anebo čtvrtou možností je: Perzónenauto – Personenauto, PERSONENAUTO – substantivum neutra se členem určitým: DasPerzónenauto – Das Personenauto, DAS PERSONENAUTO, das Personenauto - a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnPerzónenauto – Ein Personenauto, EIN PERSONENAUTO, ein Personenauto; anebo pátou možností je: Perzónenkraftvágen – Personenkraftwagen, PERSONENKRAFTWAGEN – substantivum maskulina se členem určitým: DerPerzónenkrafvágen – Das Personenkraftwagen, DAS PERSONENKRAFTWAGEN, das Personkraftwagen - a substantivum maskulina se členem neurčitým: Ajn Perzónenkraftvágen – Ein Personenkraftwagen, EIN PERSONENKRAFTWAGEN, ein Personenkraftwagen; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: persúnbil – Personbil, PERSONBIL, personbil anebo druhou možností je též: privatbil – Privatbil, PRIVATBIL, privatbil
18./ Polština: áuto – Auto, AUTO, auto anebo další možností je: samochód – Samochód, SAMOCHÓD, samochód
19./ Portugalština: automóvel nebo automovl anebo automóvel – Automóvel, AUTOMÓVEL, automóvel anebo druhou možností je též: karru – Carro, CARRo, carro
20./ Rumunština: automobil – Automobil, AUTOMOBIL, automobil
21./ Ruština: avtamabíľ – avtomobilь – Автомобиль, АВТОМОБИЛЬ, автомобиль
22./ Řečtina: aftokjinyto – aytokínito – Αυτοκινητο, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, αυτοκινητο anebo společně i se členem: toaftokjinyto – to aytokínito – Το αυτοκινητο, ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, το αυτοκινητο
23./ Srbochorvatština: auto – Auto, AUTO, auto – Ауто, АУТО, ауто anebo druhou možností je: automobil – Automobil, AUTOMOBIL, automobil – Аутомобил, АУТОМОБИЛ, аутомобил anebo třetí možností je: kola – Kola, KOLA, kola – Кола, КОЛА, кола anebo čtvrtou možností je: putnyčky automobil – Putnički automobil, PUTNIČKI AUTOMOBIL, putnički automobil – Путнички аутомобил, ПРТНИЧКИ АУТОМОБИЛ, путнички аутомобил anebo pátou možností je: putnyčka kola – Putnička kola, PUTNIČKA KOLA, putnička kola – Путничка кола, ПУТНИЧКА КОЛА, путничка кола
24./ Staroslověnština: avtomobil – avtomobil – fakticky se ale jedná více méně pouze jen o hypotetickou konstrukci!
25./ Španělština: automóvil – Automóvil, AUTOMÓVIL, automóvil - substantivum maskulina se členem určitým: elautomóvil – El automóvil, EL AUTOMÓVIL, el automóvil - substantivum maskulina se členem neurčitým: unautomóvil – Un automóvil, UN AUTOMÓVIL, un automóvil; anebo další možností je i: koche – Coche, COCHE, coche - substantivum maskulina se členem určitým: elkoche – El coche, EL COCHE, el coche - substantivum maskulina se členem neurčitým: unkoche – Un coche, UN COCHE, un coche
26./  Švédština: bílen – Bilen, BILEN, bilen
27./ Turečtina: araba – Araba, ARABA, araba anebo druhá možnost též: otomobil – Otomobil, OTOMOBIL, otomobil
28./ Ukrajinština: avtamabíľ – avtomobilь – Автомобиль, АВТОМОБИЛЬ, автомобиль


49.6.13./ česky i slovensky: traktor (podstatné jméno):
1./Angličtina: trékto – Tractor, TRACTOR, tractor – přízvuk je na samohlásce “e”
2./ Arabština: džarrára - džarrára
3./ Bulharština: traktor – traktor - Трактор, ТРАКТОР, трактор – přízvuk je na první slabice “trak”, respektive na její samohlásce “a”
4./ Čínština: tchuo-la-ťi - tchuo-la-ťi - při vyslovení “ťi” průběh melodie je rovný  ve vysoké poloze
5./ Dánština: träkter - Traktor, TRAKTOR, traktor – přízvuk je na samohlásce “ä”, a tato samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: traktoro – Traktoro, TRAKTORO, traktoro
7./ Finština: traktori – Traktori, TRAKTORI, traktori – přízvuk je na samohlásce “a”
8./ Francouzština: traktör – Tracteur, TRACTEUR, tracteur - substantivum maskulina se členem určitým: ltraktör – Le tracteur, LE TRACTEUR, le tracteur - substantivum maskulina se členem neurčitým: untraktör – Un tracteur, UN TRACTEUR, un tracteur - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
9./ Hindština: tréktar - tréktar
10./ Holandština: traktor – Tractor, TRACTOR, tractor anebo společně i se členem: detraktor – De tractor, DE TRACTOR, de tractor
11./ Indonézština: traktor – Traktor, TRAKTOR, traktor
12./ Italština: traktóre – Tractore, TRACTORE, tractore; druhou možností je i: autotrattóre – Autotrattore, AUTOTRATTORE, autotrattore; a třetí možností je i: motoaratrice – Motoaratrice, MOTOARATRICE, motoaratrice a nakonec čtvrtou možností je i: trattóre – Trattore, TRATTORE, trattore - substantivum maskulina se členem určitým: iltrattóre – Il trattore, IL TRATTORE, il trattore - substantivum maskulina se členem určitým: untrattóre – Un trattore, UN TRATTORE, un trattore
13./ Korejština: ttyraktory - tyraktory
14./ Latina:  traktor – Tractor, TRACTOR, tractor
15./ Maďarština: traktor – Traktor, TRAKTOR, traktor anebo společně i se členem neurčitým: eďtraktor – Egy traktor, EGY TRAKTOR, egy traktor
16./ Němčina: Traktor – Traktor, TRAKTOR - substantivum maskulina se členem určitým: DerTraktor – Der Traktor, DER TRAKTOR, der Traktor a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnTraktor – Ein Traktor, EIN TRAKTOR, ein Traktor; anebo druhou možností je: Trekr – Trecker, TRECKER - substantivum maskulina se členem určitým: DerTrekr – Der Trecker, DER TRECKER, der Trecker a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnTrekr – Ein Trecker, EIN TRECKER, ein Trecker; a třetí možností je: Šchleppr - Schlepper, SCHLEPPER – substantivum maskulina se členem určitým: DerŠchleppr – Der Schlepper, DER SCHLEPPER, der Schlepper a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnŠchleppr – Ein Schlepper, EIN SCHLEPPER, ein Schlepper a pásový traktor: Raupenšchleppr - Raupenschlepper, RAUPENSCHLEPPER – substantivum maskulina se členem určitým: DerRaupenšchleppr – Der Raupenschlepper, DER RAUPENSCHLEPPER, der Raupenschlepper a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnRaupenšchleppr – Ein Raupenschlepper, EIN RAUPENSCHLEPPER, ein Raupenschlepper – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: traktor – Traktor, TRAKTOR, traktor
18./ Polština: ciongnyk – Ciągnik, CIĄGNIK, ciągnik anebo druhou možností je též i: traktor – Traktor, TRAKTOR, traktor
19./ Portugalština: traktór – Tractor, TRACTOR, tractor
20./ Rumunština: traktór – Tractor, TRACTOR, tractor
21./ Ruština: tráktor – traktor – Трактор, ТРАКТОР, трактор 
22./ Řečtina: tráktér – trakter – Τρακτερ, ΤΡΑΚΤΕΡ, τρακτερ anebo společně i se členem: totráktér – to trakter – Το τρακτερ, ΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ, το τρακτερ
23./ Srbochorvatština: traktor - Traktor, TRAKTOR, traktor - Трактор, ТРАКТОР, трактор
24./ Staroslověnština: traktor – traktor – fakticky se ale jedná více méně pouze jen o hypotetickou konstrukci!
25./ Španělština: traktór – Tractor, TRACTOR, tractor - substantivum maskulina se členem určitým: eltraktór – El tractor, EL TRACTOR, el tractor - substantivum maskulina se členem neurčitým: untraktór – Un tractor, UN TRACTOR, un tractor
26./  Švédština: traktorn – Traktorn, TRAKTORN, traktorn
27./ Turečtina: tratör – Tratör, TRATÖR, tratör - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
28./ Ukrajinština: tráktor – traktor – Трактор, ТРАКТОР, трактор


50.6.14./ česky: motocykl, slovensky: motocykel (podstatné jméno) :
1./Angličtina: moutosajkl – Motorcycle, MOTORCYCLE, motorcycle
2./ Arabština: mútúsíkl - mútúsíkl anebo další možnost: mótorsikil - mótorsikil
3./ Bulharština: motociklet – motociklet – Мотоциклет, МОТОЦИКЛЕТ, мотоциклет - přízvuk je na poslední slabice “let”, respektive na její samohlásce “e”
4./ Čínština: mo-tchuo-čche - mo-tchuo-čche - při vyslovení “čche” průběh melodie je rovný  ve vysoké poloze
5./ Dánština: motesíke – Motorcykel, MOTORCYKEL, motorcykel v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: motorciklo – Motorciklo, MOTORCIKLO, motorciklo
7./ Finština: móttoripüörä – Moottoripyörä, MOOTTORIPYÖRÄ, moottoripyörä – přízvuk je na první slabice “mot”, respektive na její samohlásce “o”; – samohláska “ü” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně, stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”; samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: motosyklet – Motocyclette, MOTOCYCLETTE, motocyclette - substantivum feminina se členem určitým: lamotosyklet – La motocyclette, LA MOTOCYCLETTE, la motocyclette - substantivum feminina se členem neurčitým: unemotosyklet – Une motocyclette, UNE MOTOCYCLETTE, une motocyclette anebo lze říci jednoduše i: moto – Moto, MOTO, moto - substantivum feminina se členem určitým: lamoto – La moto, LA MOTO, la moto - substantivum feminina se členem neurčitým: unemoto – Une moto, UNE MOTO, une moto
9./ Hindština: mótósájkil - mótósájkil
10./ Holandština: motórfíts – Motorfiets, MOTORFIETS, motorfiets
11./ Indonézština: sepeda motor – Sepéda motor, SEPÉDA MOTOR, sepéda motor
12./ Italština: motočiklétta – Motocicletta, MOTOCICLETTA, motocicletta - substantivum feminina se členem určitým: lamotočiklétta – La motocicletta, LA MOTOCICLETTA, la motocicletta - substantivum feminina se členem neurčitým: unamotočiklétta – Una motocicletta, UNA MOTOCICLETTA, una motocicletta
13./ Korejština: ótopai - ótopai
14./ Latina:  birota automobilys – Birota automobilis, BIROTA AUTOMOBILIS, birota automobilis
15./ Maďarština: motorkerékpár – Motorkerékpár, MOTORKERÉKPÁR, motorkerékpár anebo společně i se členem neurčitým: eďmotorkerékpár – Egy motorkerékpár, EGY MOTORKERÉKPÁR, egy motorkerékpár
16./ Němčina: Mótorrát – Motorrad, MOTORRAD - substantivum neutra se členem určitým: DasMótorrát – Das Motorrad, DAS MOTORRAD, das Motorrad - a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnMótorrát – Ein Motorrad, EIN MOTORRAD, ein Motorrad – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: motorsykkel – Motorsykkel, MOTORSYKKEL, motorsykkel
18./ Polština: motocykl – Motocykl, MOTOCYKL, motocykl
19./ Portugalština: mutusikléta nebo motosikléta – Motocicleta, MOTOCICLETA, motocicleta
20./ Rumunština: motočikléta – Motocicietă, MOTOCICIETĂ, motocicietă
21./ Ruština: matacýkl – motocikl – Мотоцикл, МОТОЦИКЛ, мотоцикл
22./ Řečtina: motosykleta – motosikléta – Μοτοσικλετα, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ, μοτοσικλετα anebo společně i se členem: imotosykleta – i motosikléta – Η μοτοσικλετα, Η ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ, η μοτοσικλετα
23./ Srbochorvatština: motocikl – Motocikl, MOТOCIKL, motocikl – Мотоцикл, МОТОЦИКЛ, мотоцикл 
24./ Staroslověnština: motociklet – motociklet – fakticky se ale jedná více méně pouze jen o hypotetickou konstrukci!
25./ Španělština: motosikléta – Motocicleta, MOTOCICLETA, motocicleta - substantivum feminina se členem určitým: lamotosikléta – La motocicleta, LA MOTOCICLETA, la motocicleta - substantivum feminina se členem neurčitým: unamotosikléta – Una motocicleta, UNA MOTOCICLETA, una motocicleta – před samohláskami “e”, “i”, se souhláska “c” v Španělsku vyslovuje takovou zvláštní souhláskou, která v češtině a ani ve slovenštině bohužel neexistuje, je to totiž taková zvláštní mezizubová neznělá fonéma svým způsobem dosti podobná anglickému “th” používaná například ve slově “thing”, respektive zde špička jazyka je mezi zuby, úžina se vytváří mezi špičkou jazyka a hranou horních řezáků, aniž se uzavře úplně průchodu vzduchu – a proto já Vám začátečníkům z čistě praktického hlediska zde raději doporučuji přiklonit se zde při této španělské výslovnosti spíše k latinskoamerické verzi španělštiny, která je pro Vás mnohem jednodušší, neboť v Latinské Americe se souhláska “c” před samohláskami “e”, “i” čte přibližně tak nějako skoro jako naše české nebo slovenské obyčejné “s”
26./  Švédština: motorcykeln – Motorcykeln, MOTORCYKELN, motorcykeln
27./ Turečtina: motosiklet – Motosiklet, MOTOSIKLET, motosiklet – přízvuk je na poslední slabice “let”, respektive na její samohlásce “e”
28./ Ukrajinština: motocýkl – motocikl – Мотоцикл, МОТОЦИКЛ, мотоцикл


51.6.15./ česky: přístav, přístaviště, slovensky: prístav, prístavisko (podstatné jméno) :
1./Angličtina: pót anebo pórt - Port, PORT, port anebo druhou možností je: hábo – Harbour, HARBOUR, harbour
2./ Arabština: míná’ - míná je výraz spisovní; mína – mína je hovorový výraz egyptsko – syrský; miná – miná je hovorový výraz tuniský; merSa – merSa je hovorový výraz marocký; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: pristányšte – pristanišče – Пристанище, ПРИСТАНИЩЕ, пристанище
4./ Čínština: ma-tchou – ma-tchou - při vyslovení “ma” průběh melodie je protáhlý tón v hluboké poloze
5./ Dánština: haun – Havn, HAVN, havn v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto:  haveno – Haveno, HAVENO, haveno
7./ Finština: satama – Satama, SATAMA, satama – přízvuk je na první slabice “sa”, respektive na její samohlásce “a”
8./ Francouzština: pór – Port, PORT, port - substantivum maskulina se členem určitým: lpór – Le port, LE PORT, le port - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpór – Un port, UN PORT, un port
9./ Hindština: ghát - ghát
10./ Holandština: háfea – Haven, HAVEN, haven anebo společně i se členem: deháfea – De haven, DE HAVEN, de haven
11./ Indonézština: pelabuhan – Pelabuhan, PELABUHAN, pelabuhan
12./ Italština: porto – Porto, PORTO, porto - substantivum maskulina se členem určitým: ilporto – Il porto, IL PORTO, il porto - substantivum maskulina se členem neurčitým: unporto – Un porto, UN PORTO, un porto – přízvuk je na první slabice “por”, respektive na samohlásce “o”
13./ Korejština: pudu - pudu
14./ Latina:  portus – Portus, PORTUS, portus  
15./ Maďarština: kiketé – Kikötő, KIKÖTŐ, kikötő anebo společně i se členem neurčitým: eďkiketé – Egy kikötő, EGY KIKÖTŐ, egy kikötő; – obě samohlásky “ö” i “ő” čteme obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině, a těm, co toto německé “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
16./ Němčina: Háfn: – Hafen, HAFEN - substantivum maskulina se členem určitým: DerHáfn: – Der Hafen, DER HAFEN, der Hafen - a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnHáfn: – Ein Hafen, EIN HAFEN, ein Hafen – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: havn – Havn, HAVN, havn
18./ Polština: port – Port, PORT, port anebo další možnost: pšystaň – Przystań, PRZYSTAŃ, przystań
19./ Portugalština: pórtu – Pôrto, PÔRTO, pôrto
20./ Rumunština: pórt – Port, PORT, port
21./ Ruština: port – port – Порт, ПОРТ, порт anebo další možnost: gávaň – gavanь – Гавань, ГАВАНЬ, павань
22./ Řečtina: lymenas - liménas - Λιμενας, ΛΙΜΕΝΑΣ, λιμενας anebo společně i se členem: olymenas – o liménas – Ο λιμενας, Ο ΛΙΜΕΝΑΣ, ο λιμενας; druhou možností je: lymany - limáni – Λιμανι, ΛΙΜΑΝΙ, λιμανι anebo společně i se členem: tolymany – to limáni – Το λιμανι, ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ, το λιμανι; anebo třetí možností je: lymin – limín – Λιμιν, ΛΙΜΙΝ, λιμιν anebo společně i se členem: olymin – o limín – Ο λιμιν, Ο ΛΙΜΙΝ, ο λιμιν
23./ Srbochorvatština: pristanyšte – Pristanište, PRISTANIŠTE, pristanište – Пристаниште, ПРИСТАНИШТЕ, пристаниште anebo druhou možností je: luka – Luka, LUKA, luka – Лука, ЛУКА, лука
24./ Staroslověnština: luka – luka
25./ Španělština: puerto – Puerto, PUERTO, puerto - substantivum maskulina se členem určitým: elpuerto – El puerto, EL PUERTO, el puerto - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpuerto – Un puerto, UN PUERTO, un puerto
26./  Švédština: hamnen – Hamnen, HAMNEN, hamnen
27./ Turečtina: lyman – Liman, LIMAN, liman – přízvuk je na samohlásce “a”
28./ Ukrajinština: prýstaň – pristanь – Пристань, ПРИСТАНЬ, пристань


52.6.15./ česky: moře, slovensky: more (podstatné jméno) :
1./Angličtina: sí – Sea, SEA, sea
2./ Arabština: baHr anebo bachr – baHr je výraz spisovní i hovorový výraz egyptský; baHir anebo bachir - baHir je hovorový výraz syrský; baHar anebo bachar - baHar je hovorový výraz irácký; bHar anebo bchar – bHar je hovorový výraz marocko – tuniský; - všude tam, kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle 
3./ Bulharština: moré – more – Море, МОРЕ, море
4./ Čínština: chaj – chaj - při vyslovení “chaj” průběh melodie je protáhlý tón v hluboké poloze
5./ Dánština: hau – Hav, HAV, hav v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto:  maro – Maro, MARO, maro  
7./ Finština: meri – Meri, MERI, meri – přízvuk je na samohlásce “e”
8./ Francouzština: mér – Mer, MER, mer - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: lamér – La mer, LA MER, la mer - substantivum feminina se členem neurčitým: unemér – Une mer, UNE MER, une mer
9./ Hindština: samudr - samudr
10./ Holandština: zé – Zee, ZEE, zee anebo společně i se členem: dezé  – De zee, DE ZEE, de zee
11./ Indonézština: laut – Laut, LAUT, laut
12./ Italština: máre – Mare, MARE, mare - substantivum feminina se členem určitým: lamér – La mer, LA MER, la mer - substantivum feminina se členem neurčitým: unamér – Una mer, UNA MER, una mer
13./ Korejština: pada - pada
14./ Latina:  mare – Mare, MARE, mare
15./ Maďarština: tenger – Tenger, TENGER, tenger anebo společně i se členem neurčitým: eďtenger – Egy tenger, EGY TENGER, egy tenger
16./ Němčina:  Mér – Meer, MEER - substantivum neutra se členem určitým: DasMér – Das Meer, DAS MEER, das Meer - a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnMér – Ein Meer, EIN MEER, ein Meer anebo ještě druhou možností je: Zé – See, SEE - substantivum feminina se členem určitým: DýZé – Die See, DIE SEE, die See - a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnZé – Ein See, EIN SEE, ein See – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: hav – Hav, HAV, hav
18./ Polština: moře anebo može – Morze, MORZE, morze
19./ Portugalština: már anebo má – Mar, MAR, mar
20./ Rumunština: mare – Mare, MARE, mare
21./ Ruština: mórje anebo móre – more – Море, МОРЕ, море
22./ Řečtina: thálasa – thálassa – Θαλασσα, ΘΑΛΑΣΣΑ, θαλασσα anebo společně i se členem: ithálasa – i thálassa – Η θαλασσα, Η ΘΑΛΑΣΣΑ, η θαλασσα
23./ Srbochorvatština: more – More, MORE, more - Море, МОРЕ, море
24./ Staroslověnština:  morje - morje
25./ Španělština: mar – Mar, MAR, mar - substantivum maskulina se členem určitým: elmar – El mar, EL MAR, el mar - substantivum maskulina se členem neurčitým: unmar – Un mar, UN MAR, un mar
26./  Švédština: šö anebo še – Sjön, SJÖN, sjön anebo druhou možností je: havet – Havet, HAVET, havet
27./ Turečtina: denyz – Deniz, DENIZ, deniz – přízvuk je na samohlásce “i”
28./ Ukrajinština: móre – more - Море, МОРЕ, море


Úvod k sedmé lekci
Sedmá lekce: Koupě bot a oblečení – Kúpa topánok a oblečenia
53.7.1./cena
54.7.2./snížení cen
55.7.3./ceny stoupají
56.7.4./šaty, oděv
57.7.5./ bota / boty, obuv
58.7.6./ kalhoty
59.7.7./ kabát
60.7.8./ košile
61.7.9./ ponožky
62.7.10./ rukavice
63.7.11/ látka - tkanina
64.7.12./ klobouk
Sedmá lekce vychází ze situace, že se člověk nachází v cizojazyčném prostředí v cizí zemi, a zastihne ho řešení v podstatě téhož běžného lidského problému – který musel více méně pravidelně nějak řešívat i tenkrát když byl ještě doma ve své České republice anebo Slovenské republice – a to obnovy obsahu svého šatníku a botníku, respektive nutnost kupovat nové šatstvo a novou obuv, aby tak nahradil své staré roztrhané šatstvo a rovněž tak i starou sedřenou obuv, respektive jinými slovy namísto rozpadávajícího se starého oblečení a starých bot, které se nacházejí již v tak veliké míře opotřebení a rozpadu, že je již nelze ani záplatami a ani nijak jinak opravit v zájmu dalšího prodloužení životnosti tohoto oblečení a těchto bot po které mu sloužili plníc svou civilizační funkci, kterou jim určil výrobce, je poté, co již toto oblečení a tyto boty nejsou-li více svému nositeli již způsobilé sloužit, nastává stresový okamih v životě chudobného člověka spojený s nutností pořídit si někde nové oblečení a novou obuv, aby tak nahradil to oblečení a tu obuv – které mu již dosloužili – a tak doplnil či obnovil obsah svého šatníku a botníku.
Na rozdíl od chudobných lidí buržoasie s tím ovšemže nemá žádný problém – boháči a boháčky si dokonce vlastně nakupují nové oblečení a novou obuv ne proto, že by jej potřebovali/potřebovaly, ale jednoduše proto aby drželi krok s “módou”, a nakupujíc ty či ony výrobky na základě toho, které byly častěji propagovány v televizní reklamě.
Nepochybně síla televizního marketingového ohlupování lidí reklamou je obrovská, vůči boháčům a boháčkám absolutní; vůči chudobným lidem naštěstí však ale je vliv televizní marketingové reklamy minimální; a díky tomu že zatímco u rozmazlených buržoasních dámiček, ale ostatně i buržoasních páničků, často buzerantů, kde o homosexualitě nemalé části dnešní bohaté buržoasie svědčí již i jejich přehnaná péče o “hygienu”, pravidelné každodenní holení se, používání sprejů chtějící za každou cenu touto umělou a nepřirozenou chemicky vyrobenou “vůní” negovat přirozený pach mužného těla daného fyzickou námahou, pohybem a potem, aby se pak tento teplý buržuj mohl utápět bláhovou iluzí, že on se nikdy nepotí, a k tomu ještě jeho pečlivě oholená brada buzeranta vypadající bez brady a vousů odporně jako prdélka nemluvněte, a k tomu ještě i pečlivý účes a celkově ulízaný zjemnělý femininní vzhled tváře, těla, chůze, řeči i vystupování jsou imanentní těmto buržoasním boháčům. A buržoasní boháčky zase ohlupované feministickou propagandou se často chtějí opičit po mužích, čím se jako ženy jen zesměšňují, neboť pak nejsou ani ženami a ani muži. Tato dnešní skupina buržoasních boháčů a boháček když si kupuje nové šatstvo či novou obuv je tak extrémně bohatá, že při nákupu nových šatu či nových bot vůbec nehledí na cenu. A pokud snad u určité menší části boháčů a boháček cena při rozhodování se zda-li něco koupí anebo nekoupí i hraje nějakou roli, pak ale určitě kritérium výše ceny je pro ně až na tom absolutně posledním místě.
Úplně jinak to tomu u chudobných lidí, což je ostatně i ten důvod, proč televizní marketingová reklama má na ně minimální vliv. Odhlédnouce od toho, že chudobní lidé zpravidla nejsou vlastníky televizních přijímačů; tak i kdyby třebas někteří z chudobných lidí i navzdory tomu měli příležitost marketingovou televizní reklamu někde zhlédnout, jako například třebas v čekárně na vlakovém nebo autobusovém nádraží, kde v některých stanicích mají takřka permanentně zapnutou televizi zejména ve večerních hodinách, tak marketingové ohlupování televizní reklamou má na chudobné lidi velice omezený vliv též i právě proto, že tím absolutně nejdůležitějším kritériem při rozhodování se chudobného člověka zda-li něco koupí anebo nekoupí je výše ceny prodávaných výrobků. Zjevně přehnané velebení a chválení kvality či módnosti určitých výrobků v televizní reklamě sice úspěšně ohlupuje naši bohatou dementní buržoasii; chudobný člověk se však rozhoduje ze železnou pravidelností pro to nejlevnější zboží a “vítězem” je tudíž u chudobného člověka ten výrobek, který v cenové konkurenci jednotlivých výrobků určitého typu poptávaného zboží ukáže se být výrobkem absolutně nejlevnějším, ale přitom ještě plnící ten civilizační účel, pro který si chudobný člověk určité šatstvo nebo obuv koupí. 
Jakákoliv cena, která je cenou vyšší než cena absolutně nejlevnějšího výrobu je u chudobného člověka cenou zásadně vždy diskvalifikující. Přes cenu dražšího výrobku než je cena toho nejlevnějšího výrobku – který je k dispozici – obrazně řečeno “vlak nejede”! A v tomto cenovém souboji je handicap výrobku propagovaného v televizní marketingové reklamě paradoxně tím větší, čím častěji byla v televizi marketingová reklama na určitý konkrétní výrobek konkrétní značky vysílána. Ostatně je to logické, vždyť marketingová reklama je vždy drahá, a tím spíše pak marketingová reklama v televizi, která celkově pro televizní stanice znamená mnohamilionové, ne-li snad dokonce přímo mnohamiliardové příjmy. A ptáte-li se: “kdo tuto drahou televizní marketingovou reklamu zaplatí?” – odpovím Vám přímo: “Zaplatí ji hlupáci v ceně propagovaného výrobku tím, že si dotyčný v televizi propagovaný výrobek koupí”. Těmito hlupáky však ale rozhodně nejsou chudobní lidé, a to když už ne z jiných důvodů, tak už i proto, že televizní marketingovou reklamou propagované výrobky a služby nejenže nepatří v rámci srovnatelné cenové konkurence výrobků a služeb téže kategorie mezi nejlevnější, ale často právě naopak patří mezi jedny z nejdražších nejdražších, neboť velikou částí, a často dokonce i největší částí jejich ceny tvoří především právě drahá televizní marketingová reklama, a nikoliv tedy samotné výrobní náklady daného samotného výrobku.
V neposlední řadě třeba si uvědomit, že boháči a boháčky právě proto že jsou bohatí mohou být hloupí aniž by to nějako vadilo, neboť jejich hloupost se lehce utopí v tom, že mají peněz jako “šupek” a nevědí co s nimi, a proto hloupost boháčů a boháček jim nijak výrazně uškodit nemůže. Úplně jinak je to u chudobných lidí. Chudobný člověk si nemůže dovolit být hloupým. Kdyby byl totiž chudobný člověk hlupák – dopadlo by to s ním tragicky! Chudobný člověk právě proto, že si nemůže dovolit být hlupákem, musí nakupovat velice chytře a s hlubokým rozmyslem. Nakupování šatstva a bot u boháčů a boháček je absolutně nepromyšlené, impulsivní a iracionální; zatímco u chudobných lidí právě naopak je založeno na důsledném cenovém průzkumu dostupného relevantního trhu spojeného s jeho dlouhodobým pečlivým sledováním a analyzováním. U boháčů a boháček totiž obrazně řečeno nakupují jejich “oči” ve spojitosti se spontánním impulsem; zatímco chudobní lidé nakupují na základě dlouhodobého strategického plánování spojeného s pečlivou analýzou dostupného trhu. 
Ono ostatně projevuje se to svým způsobem už při nákupu potravin. Boháči a boháčky jdou nakupovat do potravin bez toho, aniž by si předem ujasnili/ujasnily co všechno vlastně chtějí koupit, tím méně snad za kolik. Nakupují “očima” jako malé děti – a odejdou až mají nákupní vozíky tak svrchovaně plné, že již tam nelze nic více dát. Jejich rozmazlené “oči” fascinované nádhernými pestrobarevnými obaly by sice rády nakupovaly třebas i dál, ale když již nákupní vozíky jim překypují všemi těmi nesmysly co si nakoupili/nakoupily z nichž drtivou většinu jednak vůbec neměli v plánu koupit, ba ani jim na um nepřišla, a koupili/koupily to zejména proto, že byli uchváceni pestrobarevnou krásou samotného obalu v němž je dotyčný koupený produkt zabalen než-li produktem samotným.
Chudobný člověk naopak jde do potravinářského obchodu s papírkem, kde má přesně napsáno, co musí koupit, a jen velice vzácně kdy koupí něco takového, co nemá zapsáno na svém seznamu, respektive co neměl v plánu kupovat. A nejenže má seznam toho co chce koupit, ale má i přesnou cenovou kalkulaci, na rozdíl od boháčů a boháček nikdy nic nekupuje “naslepo” přehlížejíc cenu, ale právě cena je pro něj nejen že klíčová, ale již předem velice dobře ví kolik co v jednotlivých obchodech stojí a jednak si nejprve bez úmyslu cokoliv si koupit pouze jen projde všechny blízce dostupné obchody, kde ne ani že srovnává ceny – ty už totiž velice pečlivě má dávno zapsané, ba dokonce zpravidla u všeho zboží, které alespoň občas nakupuje je zná už i zpaměti – ale aby si pečlivě zapsal všechny změny cen kupovaného zboží oproti cenám, které měli zatím naposled. A pokud se jedná například o nějakou kampaňovitě ohlášenou takzvanou “akční slevu”, tak si důsledně zapíše i předpokládané časové rozhraní kdy by měla tato ohlášena “akční sleva” platit než se zase dotyčný prodávaný výrobek opět vrátí ke své původní ceně. A nakonec po tomto předcházejícím “nenákupním” průzkumu dostupných obchodů již po druhé jde “na ostro” s přesným železným plánem co kde koupí, přičemž v každém obchodě z toho co nutně potřebuje koupí jen to, co je v něm levnější než v ostatních dostupných obchodech. 
A ovšemže toto nakupování potravin, kterému vždy předchází strategická cenová analýza není prosto ani taktizování s cílem dlouhodobě nakupovat co nejlevněji. Je-li totiž například v některém potravinářském obchodě přechodná akční sleva dejme tomu na chleba, anebo na jiný produkt potravinářského zboží, které dotyčný chudobný člověk obvykle kupuje, pak za předpokladu, že tato cena v čase trvání dotyčné přechodné akční slevy je zcela zjevně nižší než je cena takzvaně “normální” u téhož zboží ve všech dostupných obchodech mimo období akčních slev, pak si nákup dotyčného zboží naplánuje tak, aby v poslední den platnosti dotyčné přechodné akční slevy po kterém se zase cena vrátí na původní úroveň měl doma nakoupeno takové nadměrné množství daného produktu do zásoby, o němž ví, že ho bude schopen spotřebovat dříve, než by se mu objektivně zkazilo.
Ve skutečnosti je toto cenové strategické plánování ale ještě složitější, neboť v různých dostupných obchodech nejenže mají v různých obdobích akční slevy, ale do těchto akčních slev zařazují často i vzájemně odlišná zboží, ba dokonce velice často tyto akční slevy jsou nejen důsledkem momentálního zcela nahodile vzniklého nadbytku určitého zboží v určitém obchodě, které pak je vede skrze přechodného zlevnění s cílem prodat větší množství nadbytečného zboží, ale některé akční slevy na určité konkrétní zboží ba dokonce i celé agregáty substitutů určitého potravinářského zboží se občas i opakují s více méně logickou matematickou pravidelností, kde tuto více méně přibližnou matematickou periodicitu opakujících se akčních slev lze díky pravidelným zápasům odhalit jako objektivní v daném obchodě působící matematický princip více méně pravidelného matematického opakování se, díky čemuž i do budoucna lze dosti přesně předpovídat časová období v budoucnosti kdy jednotlivé dostupné obchody vyhlásí na to či ono zboží svou přechodnou akční slevu, což pak u chudobného člověka se rovněž stává integrální součástí jeho dlouhodobého strategického cenového plánování nákupu nezbytného potravinářského zboží tak, aby celkově minimalizoval své cenové náklady, které za koupené zboží zaplatí.
Na trocha jiných principech funguje u chudobného člověka jeho strategické cenové plánování v případě nákupu šatstva a obuvi, neboť na rozdíl od potravinářského zboží podléhajícího rychlé zkáze je jejich životnost podstatně delší. Kromě toho zde v případě oblečení a obuvi působí ještě i další faktory a okolnosti, které v případě potravinářského zboží se nevyskytují buď vůbec anebo jen zcela výjimečně, potažmo v zcela omezeném rozsahu a dopadu na zákazníka. Prakticky v každé zemi světa jeden z výrazných aspektů ovlivňující chování obchodníků je příslušná daňová legislativa, která stanoví povinnost podnikatelského subjektu do určitého legislativně stanoveného termínu podat své daňové přiznání. Přitom daň, která má ve většině zemí světa charakter takzvané daně z přidané hodnoty pokud jde o její splatnost, není závislá od realizace prodeje daného zboží. Jinými slovy obchodník coby podnikatel je do stanovené doby splatnosti povinen uhradit daň vztahující se například v daném případě k prodávanému zboží, a to zpravidla i bez ohledu na to, zda-li se mu již dotyčné prodávané zboží podařilo již prodat, respektive již zpeněžit anebo mu ještě jako neprodané zboží leží někde na skladě, potažmo již sice třebas i “de iure” bylo prodáno, avšak “de facto” doposud z důvodu ať již jakéhokoliv ještě nedošlo ze strany odběratele k úhradě příslušné faktury. Přesto však již i z takovéhoto prodeje je prodávající ze stanovené ceny prodeje povinen zaplatit příslušnému daňovému orgánu stanovenou příslušnou daň zpravidla i v tom případě, i když mu z důvodů ať již jakéhokoliv odběratel příslušnou cenu nezaplatil. Jinými slovy tok peněz z uskutečněného prodeje zboží nejenže nemusí časově předcházet povinnost zaplatit z ceny prodaného zboží příslušnou daň, ale právě naopak dosti často se v praxi stává, že datum splnění si daňové povinnosti za prodané či prodávané zboží časově předchází datumu, kdy prodávající reálně obdrží platbu za prodávané zboží z něhož příslušnou daň musel zaplatit často dříve než-li tuto platbu samotnou skutečně obdržel. 
A když již mluvím o daních, tak třeba připomenout, že kdyby se nějaké zboží, které se obchodníkovi dlouho nepodařilo prodat by mu v důsledku toho příliš dlouho leželo na skladu, tak že nakonec by možná za jistých okolností jedno a totéž zboží v některých zemích světa na základě příslušné legislativy musel třebas i zdanit více krát než jen pouze jednou – pokud by mu totiž přesáhlo přes vícero účetních či zdaňovacích období. A v neposlední době ani v těch zemích kde nehrozí nebezpečí duplicitního zdanění neprodaného zboží i tam se nepochybně negativně projeví skutečnost neprodaného zboží na růstu jednak dodatečných nákladů na skladování a vůbec vše, co souvisí s logistickým zabezpečením počnouc hlídáním a konče specifickými podmínkami na vlhkost a teplotu, kterou dle dobrozdání výrobce jednotlivé druhy výrobků v zájmu nezhoršení své kvality vyžadují. A to již ani nemluvě o finančním promítnutí se míry rizika spojeného s neprodaným zbožím, kde jeho lineárně se zvyšující kazivost znamenající pro neúspěšného obchodníka v konečném důsledku finanční ztrátu je fakticky více méně přímo úměrná délce uskladnění neprodaného zboží prodávajícího.
Všechny více uvedené důvody znamenají, že ani u jednoho a téhož prodejce nemusí mít jím stanovené ceny prodávaného zboží tutéž hodnotu, ale právě naopak zpravidla se v průběhu roku mění, přičemž tyto proměny cen prodávaného zboží nejsou nějak nahodilé, ale mají svou velice přísnou vnitřní ekonomickou logiku, ba dokonce více méně i periodickou pravidelnost, neboť do jisté míry se opakují každým rokem, což ovšemže chudobní lidé rovněž zařazují do svého dlouhodobého strategického cenového plánování při nákupu oblečení a obuvi. Boháči a boháčky nakupují například zimní oblečení a zimní obuv v zimní sezóně a letní oblečení a letní obuv v letní sezóně. Naopak chudobní lidé například nakupují své zimní oblečení a zimní obuv v letní sezóně a letní oblečení a letní obuv v zimní sezóně. Povrchní pozorovatel by si mohl při svém povrchním pohledu na tuto nákupní strategii myslet, že boháči a boháčky jsou normální, vždyť kupují to, co skutečně potřebují; zatímco chudobní lidé když v zimě nakupují letní oblečení a v létě zase zimní oblečení, že jsou nějak hloupí a popletení. 
Ve skutečnosti ale pravý opak toho je pravdou! Těmi hlupáky jsou z hlediska ekonomické racionality právě naopak boháči a boháčky, neboť když si kupují šatstvo a obuv v okamihu kdy jej potřebují, tak kupují si ho v době kdy je právě nejdražší. 
Vždyť copak snad není zimní oblečení a zimní obuv nejdražší právě v zimě? 
A rovněž tak i copak není nejdražší letní oblečení a letní obuv právě v létě? 
Chudobný člověk tohle ekonomicky dané objektivní skutečnosti velice dobře ví, a proto teprve až na konci zimy až počne jaro začne se s ohledem na obsah svého šatníku a botníku teprve až po skončení zimní sezóny zamýšlet nad tím jaké zimní oblečení či zimní obuv bude potřebovat příští zimu, právě tak jako na konci léta až počne podzim, stejně tak  začne se s ohledem na obsah svého šatníku a botníku teprve až po skončení letní sezóny zamýšlet nad tím jaké letní oblečení či letní obuv bude potřebovat příští zimu. A tak pozorně po celý rok, zejména však ale od konce zimy či konce léta často obchází dostupné textilní a obuvní prodejny sledujíc vhodné zboží a zapisujíc si jeho cenu, přičemž velkou pozornost věnuje zejména cenovým výkyvům snažíc se během celého roku sledovat a zapisovat si jak sezónní růst cen tak i mimosezónní pokles cen s cílem co nejpřesněji odhadnout dobu kdy se ceny prodávaného zboží v rámci svého pravidelného mimosezónního poklesu cen dotknou při svém cenovém poklesu svého “cenového dna” kdy jsou v průběhu celého kalendářního roku absolutně nejlevnější, aby právě v tomto období v zájmu minimalizace svých nákladů na nově pořizované oblečení a obutí právě v této objektivně nejvhodnější době z hlediska ceny pro kupujícího si dotyčné nové zboží koupil. 
A tak z hlediska takovéhoto dlouhodobého strategického cenového plánování není pro moji maličkost JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu a spolu se mnou i pro milióny dalších chudobných lidí ničím neobvyklým, že velice často právě uprostřed tropického léta si kupujeme například zimní čižmy nebo lyžařské boty či třebas zimní šál, zimní podvlíkačky, zimní kožich nebo kožešinovou čepici, potažmo jiné věci o nichž víme, že je budeme potřebovat příští zimy, právě tak jako stejně tak velice často právě uprostřed arktické třeskuté mrazivé zimy to časově při našich ekonomických kalkulací na nejminimálnější cenu neraz vyjde tak, že si právě teď kupujeme lehké letní sandály, plavky na koupání, karatistické kimono nebo letní modlitební tuniku či letní baretku na hlavu atd. Nejdůležitější informací pro nás chudobných je totiž cena, a to zejména pak výhledová ekonomická prognóza dalšího vývoje cen spočívající v tom, zda-li u prodávaného šatstva a obuvi ceny stoupají anebo naopak ceny klesají, respektive že došlo ke snížení cen. 

Váš učitel
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola


53.7.1./ česky i slovensky: cena (podstatné jméno) :
1./Angličtina: prajs – Price, PRICE, price – při výslovnosti přízvuk je na samohlásce “a”
2./ Arabština: as-saman – as-saman je výraz spisovní; thaman – thaman je rovněž výraz spisovní a současně i hovorový výraz irácký i hovorový výraz perského zálivu; taman – taman je hovorový výraz egyptský;  siAir - siAir anebo druhou možností je též i: siAr – siAr jsou oba dva hovorové výrazy syrské; táman – táman je hovorový výraz marocký; súm – súm je hovorový výraz tuniský; - tam, kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!;
3./ Bulharština: cená – cena – Цена, ЦЕНА, цена
4./ Čínština: wu-ťia - wu-ťia - při vyslovení “ťia” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština: prís – Pris, PRIS, pris v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: valoro – Valoro, VALORO, valoro
7./ Finština: hinta – Hinta, HINTA, hinta
8./ Francouzština: pri – Prix, PRIX, prix - substantivum maskulina se členem určitým: lpri – Le prix, LE PRIX, le prix - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpri – Un prix, UN PRIX, un prix; eventuálně druhou možností by mohlo být i: tarif – Tarif, TARIF, tarif
9./ Hindština: dám - dám anebo druhou možností je též i: kímat - kímat
10./ Holandština: prejs – Prijs, PRIJS, prijs – přízvuk je na samohlásce “e”
11./ Indonézština: harga – Harga, HARGA, harga
12./ Italština: preco – Prezzo, PREZZO, prezzo - substantivum maskulina se členem určitým: ilpreco – Il prezzo, IL PREZZO, il prezzo - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpreco – Un prezzo, UN PREZZO, un prezzo
13./ Korejština: kagjok - kagjok anebo druhou možností je též i: mulka - mulka
14./ Latina: precium – Pretium, PRETIUM, pretium
15./ Maďarština: ár – Ár, ÁR, ár anebo společně i se členem neurčitým: eďár – Egy ár, EGY ÁR, egy ár
16./ Němčina: Prajs – Preis, PREIS - substantivum maskulina se členem určitým: DerPrajs – Der Preis, DER PREIS, der Preis - a substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnPrajs – Ein Preis, EIN PREIS, ein Preis – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: prís – Pris, PRIS, pris
18./ Polština: céna – Cena, CENA, cena
19./ Portugalština: présu – Preço, PREÇO, preço substantivum maskulina singuláru se členem určitým: uprésu – O preço, O PREÇO, o preço
20./ Rumunština: precul – Preţul, PREŢUL, preţul
21./ Ruština: cená – cena – Цена, ЦЕНА, цена
22./ Řečtina: tymi – timí – Τιμι, ΤΙΜΙ, τιμι anebo společně i se členem: itymi – i timí – Ι τιμι, Ι ΤΙΜΙ, ι τιμι
23./ Srbochorvatština: cena – Cena, CENA, cena – Цена, ЦЕНА, цена
24./ Staroslověnština: cena – cena
25./ Španělština: presijo – Precio, PRECIO, precio - substantivum maskulina se členem určitým: elpresijo – El precio, EL PRECIO, el precio - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpresijo – Un precio, UN PRECIO, un precio
26./  Švédština: prýs – Pris, PRIS, pris
27./ Turečtina: fijat – Fiyat, FIYAT, fiyat
28./ Ukrajinština: ciná – cina – Ціна, ЦІна, ціна


54.7.2./ česky: Snížení cen., slovensky: Zníženie cien. (krátká tzv. “oznamovací věta”):
1./Angličtina: Prajs rydakšn. – Price reduction. PRICE REDUCTION. Anebo druhou možností je též i: Prajs kat. – Price cut. PRICE CUT. – při výslovnosti “Prajs” přízvuk je na samohlásce “a”, a při výslovnosti “rydakšn” je přízvuk rovněž na samohlásce “a”
2./ Arabština: Ichifád as-saman. - Ichifád as-saman.
3./ Bulharština: Namalényjena cenýte. – Namalenie na cenite. – Намаление на цените. НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ.
4./ Čínština: Tye-ťia. - Tie-ťia. - při vyslovení “ťia” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština: Prísnedsä:tlse. anebo Prísnedsétlse. – Prisnedsättelse. PRISNEDSÄTTELSE. - samohláska “ä” se vyslovuje velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e; v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: Reduktado valoroj. – Reduktado valoroj. REDUKTADO VALOROJ. Anebo druhou možností je též i: Malgrandigo valoroj. - Malgrandigo valoroj. MALGRANDIGO VALOROJ.
7./ Finština: Hinnanalennus. - Hinnanalennus. HINNANALENNUS.
8./ Francouzština: Labés depri. – La baisse des prix. LA BAISSE DES PRIX.
9./ Hindština: Dám me kamí. - Dám me kamí. – samohláska “e” se zde vyslovuje jako nosovka!
10./ Holandština: Prejsfrláchyng. – Prijsverlaging. PRIJSVERLAGING. – při výslovnosti “Prejsfrláchyng.” přízvuk je na první slabice “Prejs”, respektive na její samohlásce “e”
11./ Indonézština: Pemotoηgan harga. - Pemotongan harga. PEMOTONGAN HARGA. – skupina “ng” je nosovka a vyslovuje se jako “η” ve slově “sklenka” nebo “banka”
12./ Italština: Riducjone dej preci. – Riduzione dei prezzi. RIDUZIONE DEI PREZZI.
13./ Korejština: Kagjok inha. – Kagjok inha.
14./ Latina: Precii minuintur. – Pretii minuintur. PRETII MINUINTUR.
15./ Maďarština: Lesálýtot ár. – Leszállított ár. LESZÁLLÍTOTT ÁR.
16./ Němčina: Dý Prajszenkung. anebo Dý Prajszenkung. – Die Preissenkung. DIE PREISSENKUNG. 
17./ Norština: Pris sinklse. – Pris synkelse. PRIS SYNKELSE.
18./ Polština: Obníška cen. – Obniżka cen. OBNIŻKA CEN.
19./ Portugalština: A rebajša dos presos. – A rebaixa dos preços. A REBAIXA DOS PREÇOS.
20./ Rumunština: Redůčerea précurilor. anebo Redúčerea précurilor. – Reducerea preţurilor. REDUCEREA PREŢURILOR.
21./ Ruština: Snyžényje cen. – Sniženie cen. – Снижение цен. СНИЖЕНИЕ ЦЕН.
22./ Řečtina: Miosi ton tymon. – Miosi ton timon. – Μιοσι τον τιμον. ΜΙΟΣΙ ΤΟΝ ΤΙΜΟΝ.
23./ Srbochorvatština: Snyženě cena. anebo Snyžeňe cena. – Sniženje cena. SNIŽENJE CENA. – Снижење цена.  СНИЖЕЊЕ ЦЕНА.
24./ Staroslověnština: Snyžeňe cena. - Snyženьe cena.
25./ Španělština: Revacha de presijos. – Rebaja de precios. REBAJA DE PRECIOS.
26./ Švédština: Prýssänknyng. anebo Prýssenknyng. – Prissänkning. PRISSÄNKNING. - samohláska “ä” se vyslovuje velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e
27./ Turečtina: Fijat indyrimi. – Fiyat indirimi. FIYAT INDIRIMI.
28./ Ukrajinština: Znýženn’a cin. – Znižennja cin. – Зниження цін. ЗНИЖЕННЯ ЦІН.


55.7.3./ česky: Ceny stoupají., slovensky: Ceny stúpajú. (krátká tzv. “oznamovací věta”):
1./Angličtina: Dh prajzis inkríz. – The prices increase. THE PRICES INCREASE. – při výslovnosti “prajzis” přízvuk je na samohlásce “a”, a při výslovnosti “inkríz” přízvuk je na samohlásce “í”
2./ Arabština: Irtifá as-saman. - Irtifá as-saman.
3./ Bulharština: Cenýte se povišávat. – Cenite se povišavat. – Цените се повишават. ЦЕНИТЕ СЕ ПОВИШАВАТ.
4./ Čínština: Čang-ťia. - Čang-ťia. - při vyslovení “ťia” průběh melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština: Prísstýgnyng. – Pristigning. PRISTIGNING. - v moderní dánštině se již na rozdíl od němčiny píší podstatná jména s malým začátečním písmenem!
6./ Esperanto: Valoroj ily kreskas. - Valoroj ili kreskas. VALOROJ ILI KRESKAS.
7./ Finština: Hinntojen kohoaminen. - Hinntojen kohoaminen. HINNTOJEN KOHOAMINEN.
8./ Francouzština: Lepri ógmant. – Les prix augmentent. LES PRIX AUGMENTENT. – poslední slabika “ant”, respektive její souhláska “n” se vyslovuje vlastně jako nosovka!
9./ Hindština: Múlj barh rahé he. - Múlj barh rahé he. – úplně na konci věty se v dotyčném “he.” samohláska “e” vyslovuje jako nosovka!
10./ Holandština: Prejzen stejchen. – Prijzen stijgen. PRIJZEN STIJGEN. anebo společně i se členem: De prejzen stejchen. – De prijzen stijgen. DE PRIJZEN STIJGEN. – při výslovnosti “prejzen” přízvuk je na první slabice “prej”, respektive na její samohlásce “e”, a při výslovnosti “stejchen” přízvuk je na první slabice “stej”, respektive na její samohlásce “e”
11./ Indonézština: Harga najk. – Harga naik. HARGA NAIK.
12./ Italština: I preci salgono. – I prezzi salgono. I PREZZI SALGONO.
13./ Korejština: Kagjogi tynggühamnida. anebo Kagjogi tynggyhamnida. - Kagjogi tynggühamnida. - samohláska “ü” se vyslovuje velice hluboce, a v podstatě úplně, stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”
14./ Latina: Precii augéntur. – Pretii augentur. Pretii augentur.
15./ Maďarština: Az árak emelkednek. – Az árok emelkednek. AZ ÁROK EMELKEDNEK.
16./ Němčina: Dý Prajze štajgn an. – Die Preise steigen an. DIE PREISE STEIGEN AN.
17./ Norština: Prísene stýger. – Prisene stiger. PRISENE STIGER.
18./ Polština: Podvýška cen. – Podwyżka cen. PODWYŻKA CEN.
19./ Portugalština: Os presos aumentam. – Os preços aumentam. OS PREÇOS AUMENTAM.
20./ Rumunština: Précurile se ridýkö. anebo Précurile se ridýke. – Preţurile se ridică. PREŢURILE SE RIDICĂ. - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
21./ Ruština: Cený pavyšájutsja. – Ceny povyšajutsja. – Цены повышаются.  ЦЕНЫ ПОВЫШАЮТСЯ.
22./ Řečtina: Ι tymes anevenum. – I times aneyenoym. – Ι τιμες ανευενουμ. Ι ΤΙΜΕΣ ΑΝΕΥΕΝΟΥΜ. 
23./ Srbochorvatština: Cene rastu. – Cene rastu. CENE RASTU. – Цене расту. ЦЕНЕ РАСТУ.
24./ Staroslověnština: Ceny se povišavajut. – Ceni se povišavajut.
25./ Španělština: Subida de presijos. – Subida de precios. SUBIDA DE PRECIOS.
26./  Švédština: Prýsstégryng. – Prisstegring. PRISSTEGRING.
27./ Turečtina: Fijatlar jükselyjor. anebo Fijatlar jykselyjor. – Fiyatlar yükseliyor. FIYATLAR YÜKSELIYOR. – samohláska “ü” se vyslovuje velice hluboce, a v podstatě úplně, stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”
28./ Ukrajinština: Cíny rostúť. – Cini rostutь. – Ціни ростуть. ЦІНИ РОСТУТЬ. 


56.7.4./ česky: šaty, oděv slovensky: šaty, odev (podstatné jméno) :
1./Angličtina: kloudhz – Clothes, CLOTHES, clothes znamená šaty; dres – Dress, DRESS, dress znamená šaty, oděv, oblečení; kloudhing – Clothing, CLOTHING, clothing znamená všeobecně oděv, šaty, šatstvo, oblečení; kloudhing džentlmenz – Clothing gentlemen’s, CLOTHING GENTLEMEN;S, clothing gentlemen’s  znamená pánský oděv, pánsky odev; kloudhing lejdyz – Clothing ladies, CLOTHING LADIES, clothing ladies znamená dámský oděv, dámsky odev; kloudhing mens wed – Clothing men’s wear, CLOTHING MEN’S WEAR, clothing men’s wear znamená pánský oděv, pánsky odev; kloudhing leidíz wed – Clothing ladies‘ wear, CLOTHING LADIES‘ WEAR, clothing ladies‘ wear znamená dámský oděv, dámsky odev; kloudhing čildrens wed – Clothing children‘s wear, CLOTHING CHILDREN‘S WEAR, clothing children‘s wear znamená dětský oděv, detský odev
2./ Arabština: malábis - malábis anebo druhou možností je pak též i: hudúm – hudúm znamená v obou případech ve všeobecnosti oděv; thijáb – thijáb je spisovní výraz znamenající pojem oblečení, oblečenie; Hwájež – Hwájež je marocko – tuniský hovorový výraz znamenající ve všeobecnosti oděv; malbús – malbús je tuniský hovorový výraz znamenající šatstvo; lybs – libs je egyptsko – syrský hovorový výraz znamenající oděv, oblečení; lbás - lbás je marocko – tuniský hovorový výraz znamenající oděv, oblečení; ridžál malábis - ridžál malábis znamená pak konkrétně pánský oděv, pánsky odev; nisáe malábis - ridžál malábis znamená pak zas konkrétně dámský oděv, dámsky odev; atfál malábis - ridžál malábis znamená pak zas konkrétně dětský oděv, detský odev; - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle
3./ Bulharština: drécha – drecha – Дреха, ДРЕХА, дреха znamená oděv; dréchy – drechi – Дрехи, ДРЕХИ, дрехи znamená ve všeobecnosti šaty; oblekló – obleklo – Облекло, ОБЛЕКЛО, облекло znamená ve všeobecnosti oděv; mžki dréchy – mъžki drechi – Мъжки дрехи, МЪЖКИ ДРЕХИ, мъжки дрехи znamená pánské šaty, pánske šaty; dámski dréchy – damski drechi – Дамски дрехи, ДАМСКИ дрехи, дамски дрехи znamená dámské šaty, dámske šaty; mažko oblekló – mъžko obleklo – Мъжко облекло, МЪЖКО ОБЛЕКЛО, мъжко облекло znamená pánský oděv, pánsky odev; žénsko oblekló – žensko obleklo – Женско облекло, ЖЕНСКО ОБЛЕКЛО, женско облекло znamená ženský oděv
4./ Čínština: fú-čuang-tyen - fú-čuang-tien znamená ve všeobecnosti oděv; i-fu – i-fu znamená šaty – při vyslovení “i” je průběh melodie ve vysoké poloze; mán-fú – mán-fú znamená pak konkrétně pánský oděv; nu-fú – nu-fú při vyslovení “nu” když vyslovujeme “u” stáhneme rty, jako kdybychom chtěli říci “i” znamená pak zas konkrétně dámský oděv; dámsky odev ér-tchúng fú-čuang - ér-tchúng fú-čuang znamená pak zas konkrétně dětský oděv, detský odev
5./ Dánština: beklédnyng – beklædning, BEKLÆDNING, beklædning znamená ve všeobecnosti oděv; hébeklédnyng – Herrebeklædning, HERREBEKLÆDNING, herrebeklædning anebo druhou možností je pak též i: häretoj – Herretöj, HERRETÖJ, herretöj znamená pak v obou variantách konkrétně pánský oděv, pánsky odev; démebeklédnyng – Damebeklædning, DAMEBEKLÆDNING, damebeklædning anebo druhou možností je pak též i: dámetoj – Dametöj, DAMETÖJ, dametöj znamená pak zas v obou variantách konkrétně dámský oděv, dámsky odev; bö:abeklédnyng – bøbeklædning, BØBEKLÆDNING, bøbeklædning znamená pak zas konkrétně dětský oděv, detský odev; - samohláska “æ” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; – při výslovnosti se samohláska “ø” vyslovuje obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”;
6./ Esperanto: vesto – Vesto, VESTO, vesto znamená šaty, oděv, oblek
7./ Finština: vátekauppa – Vaatekauppa, VAATEKAUPPA, vaatekauppa znamená ve všeobecnosti oděv; puku – Puku, PUKU, puku anebo druhou možností je pak též i: puku váttét – Puku vaatteet, PUKU VAATTEET, puku vaatteet anebo třetí možností je pak též i: mijesten váttét – Miesten vaatteet, MIESTEN VAATTEET, miesten vaatteet znamená pak konkrétně pánský oděv, pánsky odev; puku - Puku, PUKU, puku anebo druhou možností je pak též i: najsten váttét – Naisten vaatteet, NAISTEN VAATTEET, naisten vaatteet znamená pak zas konkrétně dámský oděv, dámsky odev; lasten váttét - Lasten vaatteet, LASTEN VAATTEET, lasten vaatteet znamená pak zas konkrétně dětský oděv, detský odev
8./ Francouzština: vet’ma anebo vetema’ – Vêtements VÊTEMENTS, vêtements anebo společně i se členem: levet’ma anebo levetema’ – Les vêtements LES VÊTEMENTS, les vêtements znamená šaty, oděv; levet’ma dlom anebo levetema’ dlom – Les vêtements de l‘homme, LES VÊTEMENTS DE L’HOMME, les vêtements de l‘homme znamená pánský oděv, pánsky odev; levet’ma dlafam anebo levetema’ dlafam – Les vêtements de la femme, LES VÊTEMENTS DE LA FEMME, les vêtements de la femme znamená dámský oděv, dámsky odev; abi – Habits, HABITS, habits anebo společně i se členem určitým: labi – L‘habits, L‘HABITS, l’habits znamená oblek
9./ Hindština: kapré – kapré znamená ve všeobecnosti oděv, šaty; sadždžano ké kapré - sadždžano ké kapré znamená pak konkrétně pánský oděv, pánské šaty; mahiláo ké kapré - mahiláo ké kapré znamená pak zas konkrétně dámský oděv, dámské šaty; baččo ké kapré - baččo ké kapré znamená pak zas konkrétně dětský oděv, dětské šaty; - v případě “sadždžano”, “mahiláo” i “baččo” vyslovíme ve všech těchto třech případech “o” fakticky jako nosovku!
10./ Holandština: klédyn – Kleding, KLEDING, kleding anebo společně i se členem: deklédyn – De kleding, DE KLEDING, de kleding znamená ve všeobecnosti oděv; hérenklédyn – Herenkleding, HERENKLEDING, herenkleding anebo společně i se členem: dehérenklédyn – De herenkleding, DE HERENKLEDING, de herenkleding znamená pak konkrétně pánský oděv, pánsky odev; dámesklédyn – Dameskleding, DAMESKLEDING, dameskleding anebo společně i se členem: dedámesklédyn – De dameskleding, DE DAMESKLEDING, de dameskleding znamená pak zas konkrétně dámský oděv, dámsky odev; kinderklédyn – Kinderkleding, KINDERKLEDING, kinderkleding anebo společně i se členem: dekinderklédyn – De kinderkleding, DE KINDERKLEDING, de kinderkleding znamená pak zas konkrétně dětský oděv, detský odev
11./ Indonézština: pakéan – Pakaian, PAKAIAN pakaian
12./ Italština: vestyto – Vestito, VESTITO, vestito - substantivum maskulina se členem určitým: ilvestyto – Il vestito, IL VESTITO, il vestito - substantivum maskulina se členem neurčitým: unvestyto – Un vestito, UN VESTITO, un vestito znamená šaty, oděv; abyto – Abito, ABITO, abito - substantivum maskulina se členem určitým: labyto – L’abito, L’ABITO, l’abito - substantivum maskulina se členem neurčitým: unabyto – Un abito, UN ABITO, un abito znamená šaty, oděv, oblek; abiljaménto – Abbigliamento, ABBIGLIAMENTO, abbigliamento anebo společně i se členem určitým: labiljaménto – L’abbigliamento, L‘ABBIGLIAMENTO, l’abbigliamento znamená ve všeobecnosti oděv; induménty – Indumenti, INDUMENTI, indumenti anebo společně i se členem: ljiinduménty – Gli indumenti, GLI INDUMENTI, gli indumenti znamená ve všeobecnosti oděv; induménty maskýly – Indumenti maschili, INDUMENTI MASCHILI, indumenti maschili anebo společně i se členem: ljiinduménty maskýly – Gli indumenti maschili, GLI INDUMENTI MASCHILI, gli indumenti maschili znamená pak konkrétně pánský oděv; induménty femminýly – Indumenti femminili, INDUMENTI FEMMINILI, indumenti femminili anebo společně i se členem: ljiinduménty femminýly – Gli indumenti femminili, GLI INDUMENTI FEMMINILI, gli indumenti femminili znamená pak zas konkrétně dámský oděv; abiljaménto da uómo – Abbigliamento da uomo, ABBIGLIAMENTO DA UOMO, abbigliamento da uomo anebo společně i se členem: labiljaménto da uómo – L’abbigliamento da uomo, L‘ABBIGLIAMENTO DA UOMO, l’abbigliamento da uomo znamená pak konkrétně pánský oděv, pánsky odev; abiljaménto da dónna – Abbigliamento da donna, ABBIGLIAMENTO DA DONNA, abbigliamento da donna anebo společně i se členem: labiljaménto da dónna – L’abbigliamento da donna, L‘ABBIGLIAMENTO DA DONNA, l’abbigliamento da donna znamená pak zas konkrétně dámský oděv, dámsky odev; abiljaménto per bambíny – Abbigliamento per bambini, ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI, abbigliamento per bambini anebo společně i se členem: labiljaménto per bambíny – L’abbigliamento per bambini, L‘ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI, l’abbigliamento per bambini znamená pak zas konkrétně dětský oděv, detský odev
13./ Korejština: ot kage – ot kage znamená oděv; jodža ot – jodža ot znamená šaty; namsongbok – namsongbok - ve slabice “son” se “o” čte otevřeněji a bez zaokrouhlení rtů - znamená pak konkrétně pánský oděv, pánsky odev; josongbok – josongbok - ve slabice “jo” i ve slabice “son” se “o” čte otevřeněji a bez zaokrouhlení rtů - znamená pak zas konkrétně dámský oděv, dámsky odev; adongbok – adongbok - znamená pak zas konkrétně dětský oděv, detský odev
14./ Latina: vestys – Vestis, VESTIS, vestis znamená šaty, oděv, roucho, oblek; vestýmentum – Vestimentum, VESTIMENTUM, vestimentum znamená šaty, oděv, roucho oblek; amikulum – Amiculum, AMICULUM, amiculum je vrchní oblek oděv, šaty, roucho; amiktus – Amictus, AMICTUS, amictus znamená oděv, vrchní oděv, oblek, šaty, roucho, plášť, hustý obal, závoj 
15./ Maďarština: ruha – Ruha, RUHA, ruha anebo společně i se členem neurčitým: eďruha – Egy ruha, EGY RUHA, egy ruha znamená šaty; ruházat – Ruházat, RUHÁZAT, ruházat anebo společně i se členem neurčitým: eďruházat – Egy ruházat, EGY RUHÁZAT, egy ruházat znamená oděv
16./ Němčina: Klajdunk – Kleidung, KLEIDUNG substantivum feminina se členem určitým: Dýklajdunk – Die Kleidung, DIE KLEIDUNG, die Kleidung a substantivum feminina se členem neurčitým: Ajneklajdunk – Eine Kleidung, EINE KLEIDUNG, eine Kleidung znamená ve všeobecnosti oděv, šaty, oblek, oblečení, šat, ošacení; Ancúk – Anzug, ANZUG substantivum maskulina se členem určitým: Derancúk - Der Anzug, DER ANZUG, der Anzug a substantivum maskulina se členem neurčitým: Ajnancúk - Ein Anzug, EIN ANZUG, ein Anzug znamená šaty, oblek, oděv, úbor; Klajt – Kleid, KLEID substantivum neutra se členem určitým: Dasklajt – Das Kleid, DAS KLEID, das KLEID a substantivum neutra se členem neurčitým: Ajnklajt – Ein Kleid, EIN KLEID, ein KLEID znamená oblek, oděv, šaty, oblečení, ošacení, dámské šaty; Gevant – Gewand, GEWAND substantivum neutra se členem určitým: Dasgevant – Das Gewand, DAS GEWAND, das Gewand a substantivum neutra se členem neurčitým: Ajngevant – Ein Gewand, EIN GEWAND, ein Gewand znamená oděv, oblek, šaty, roucho, háv, šat; Beklajdunk – Bekleidung, BEKLEIDUNG substantivum feminina se členem určitým: Dýbeklajdunk – Die Bekleidung, DIE BEKLEIDUNG, die Bekleidung a substantivum feminina se členem neurčitým: Ajnebeklajdunk – Eine Bekleidung, EINE BEKLEIDUNG, eine Bekleidung znamená oblečení, oděv, ošacení, šaty; Koztüm nebo Koztym – Kostüm, KOSTÜM substantivum neutra se členem určitým: Daskoztym – Das Kostüm, DAS KOSTÜM, das Kostüm a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnKoztüm nebo AjnKoztym – Ein Kostüm, EIN KOSTÜM, ein Kostüm znamená oděv, oblek, kroj; Hérenklajdunk – Herrenkleidung, HERRENKLEIDUNG substantivum feminina se členem určitým: Dýhérenklajdunk – Die Herrenkleidung, DIE HERRENKLEIDUNG, die Herrenkleidung a substantivum feminina se členem neurčitým: Ajnehérenklajdunk – Eine Herrenkleidung, EINE HERRENKLEIDUNG, eine Herrenkleidung znamená ve všeobecnosti pánský oděv, pánské šaty, pánský oblek; Dámenklajdunk – Damrnkleidung, DAMENKLEIDUNG substantivum feminina se členem určitým: Dýdámenklajdunk – Die Damenkleidung, DIE DAMENKLEIDUNG, die Damenkleidung a substantivum feminina se členem neurčitým: Ajnedámenklajdunk – Eine Damenkleidung, EINE DAMENKLEIDUNG, eine Damenkleidung znamená ve všeobecnosti dámský oděv, dámské šaty, dámský oblek; Kindoklajdunk – Kinderkleidung, KINDERKLEIDUNG substantivum feminina se členem určitým: Dýjindoklajdunk – Die Kinderkleidung, DIE KINDERKLEIDUNG, die Kinderkleidung a substantivum feminina se členem neurčitým: Ajnekindoklajdunk – Eine Kinderkleidung, EINE KINDERKLEIDUNG, eine Kinderkleidung znamená ve všeobecnosti dětský oděv, dětské šaty, dětský oblek; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: klæ:r – Klær, KLÆR klær znamená ve všeobecnosti oděv; hereklæ:r – Herreklær, HERREKLÆR herreklær znamená pak konkrétně pánský oděv, pánsky odev; dámeklæ:r – Dameklær, DAMEKLÆR dameklær znamená pak zas konkrétně dámský oděv, dámsky odev; bárneklæ:r – Barneklær, BARNEKLÆR barneklær znamená pak zas konkrétně dětský oděv, detský odev; - samohláska “æ” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
18./ Polština: ubráně anebo ubránie – Ubranie, UBRANIE, ubranie znamená šaty; ubraňa – Ubrania, UBRANIA, ubrania znamená oblečení; ubjór – Ubiór, UBIÓR, ubiór – znamená oděv, oblek, šaty, úbor; pžyodzievek – Przyodziewek, PRZYODZIEWEK, przyodziewek znamená hovorově a trochu zastarale oděv, šaty; odziež – Odzież, ODZIEŻ, odzież znamená oděv, šaty; odžiéně anebo odžiénie – Odzienie, ODZIENIE, odzienie znamená ve všeobecnosti oděv; ménskie odžiéně anebo ménskie odžiénie – Męskie odzienie, MĘSKIE ODZIENIE, męskie odzienie znamená pak konkrétně pánský oděv, pánsky odev; odžiéně kobiéce anebo odžiénie kobiéce – Odzienie kobiece, ODZIENIE KOBIECE, odzienie kobiece znamená pak zas konkrétně dámský oděv, dámsky odev
19./ Portugalština: fato – Fato, FATO, fato znamená pánské šaty, pánske šaty; veštýdu anebo vištýdu – Vestido, VESTIDO, vestido znamená dámské šaty, dámske šaty; veštuárju – Vestuário, VESTUÁRIO, vestuário znamená ve všeobecnosti oděv; para omeňš – Para homens, PARA HOMENS, para homens znamená pak konkrétně pánský oděv, pánsky odev; para mul’jereš – Para mulheres, PARA MULHERES, para mulheres znamená pak zas konkrétně dámský oděv, dámsky odev; para kryansa – Para criança, PARA CRIANÇA, para criança znamená pak zas konkrétně dětský oděv, detský odev
20./ Rumunština: rókje – Rochie, ROCHIE, rochie
21./ Ruština: aděžda anebo aďežda – odežda – Одежда, ОДЕЖДА, одежда znamená ve všeobecnosti šaty, oblek; kastjúm – kostjum – Костюм, КОСТЮМ, костюм znamená pánské šaty, oblek; pláťje – platьe – Платье, ПЛАТЬЕ, платье znamená dámské šaty, oblek, oděv; múžskaja aděžda anebo múžskaja aďežda – mužskaja odežda – Мужская одежда, МУЖСКАЯ ОДЕЖКА, мужская одежда znamená pak konkrétně pánský oděv, pánsky odev; žénskaja aděžda anebo žénskaja aďežda – ženskaja odežda – Женская одежда, ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА, женская одежда znamená pak zas konkrétně dámský oděv, dámsky odev
22./ Řečtina: forema – fórema – Φορεμα, ΦΟΡΕΜΑ, φορεμα anebo společně i se členem: toforema – tofórema – Το φορεμα, ΤΟ ΦΟΡΕΜΑ, το φορεμα znamená šaty, oblek, oděv; rúcho – roýcho – Ρουχο, ΡΟΥΧΟ, ρουχο anebo společně i se členem: torucho – toroýcho – Το ρουχο, ΤΟ ΡΟΥΧΟ, το ρουχο znamená šaty, oblek, textilie; rucha – roýcha - Ρουχα, ΡΟΥΧΑ, ρουχα anebo společně i se členem: tarucha – taroýcha – Τα ρουχα, ΤΑ ΡΟΥΧΑ, τα ρουχα znamená oděv, šaty, oblek; fustány – foystáni – Φουστανι, ΦΟΥΣΤΑΝΙ, φουστανι anebo společně i se členem: tofustány – tofoystáni – Το φουστανι, ΤΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ, το φουστανι znamená šaty; endhýmata – endímata – Ενδιματα, ΕΝΔΙΜΑΤΑ, ενδιματα anebo společně i se členem: taendhýmata – taendímata – Τα ενδιματα, ΤΑ ΕΝΔΙΜΑΤΑ, τα ενδιματα znamená šaty; endhýmata andhriká – endímata andriká – Ενδιματα ανδρικα, ΕΝΔΙΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ, ενδιματα ανδρικα anebo společně i se členem: taendhýmata andhriká – taendímata andriká – Τα ενδιματα ανδρικα, ΤΑ ΕΝΔΙΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ, τα ενδιματα ανδρικα znamená mužské šaty; endhýmata jynekía – endímata jinekía – Ενδιματα ιυνεκια, ΕΝΔΙΜΑΤΑ ΙΥΝΕΚΙΑ, ενδιματα ιυνεκια anebo společně i se členem: taendhýmata jynekía – taendímata jinekía – Τα ενδιματα ιυνεκια, ΤΑ ΕΝΔΙΜΑΤΑ ΙΥΝΕΚΙΑ, τα ενδιματα ιυνεκια znamená ženské šaty; rucha andriká – roýcha andriká – Ρουχα ανδρικα, ΡΟΥΧΑ ΑΝΔΡΙΚΑ, ρουχα ανδρικα znamená pánský oděv, pánsky odev; rucha jinetýa – roýcha iynaikeía – Ρουχα ιυναικεια, ΡΟΥΧΑ ΙΥΝΑΙΚΕΙΑ, ρουχα ιυναικεια znamená dámský oděv, dámsky odev; rucha pediká – roýcha paidika – Ρουχα παιδικα, ΡΟΥΧΑ ΠΑΙΔΙΚΑ, ρουχα παιδικα znamená dětský oděv, detský odev
23./ Srbochorvatština: odélo – Odelo, ODELO, odelo – Одело, ОДЕЛО, одело znamená ve všeobecnosti šaty, oblek, oděv; odeća anebo odeťa - Odeća, ODEĆA, odeća – Одећа, ОДЕЋА, одећа znamená oděv; muško odélo – Muško odelo, MUŠKO ODELO, muško odelo – Мушко одело, МУШКО ОДЕЛО, мушко одело znamená pánské šaty, oblek, oděv; žensko odélo – Žensko odelo, ŽENSKO ODELO, žensko odelo – Женско одело, ЖЕНСКО ОДЕЛО, женско одело znamená dámské šaty, oblek, oděv; chaľina – Haljina, HALJINA, haljina – Хаљина, ХАЉИНА, хаљина znamená dámské šaty, dámske šaty; –  pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”
24./ Staroslověnština: drecha – drecha
25./ Španělština: ropa – Ropa, ROPA, ropa - substantivum feminina se členem určitým: laropa – La ropa, LA ROPA, la ropa - substantivum feminina se členem neurčitým: unaropa – Una ropa, UNA ROPA, una ropa znamená šaty, šat, oděv, úbor; vestydo – Vestido, VESTIDO, vestido - substantivum maskulina se členem určitým: elvestydo – El vestido, EL VESTIDO, el vestido - substantivum maskulina se členem neurčitým: unvestydo – Un vestido, UN VESTIDO, un vestido znamená šaty, oblek, oděv, šat; traje – Traje, TRAJE, traje znamená šaty, oblek, oděv, kroj; hábito – Hábito, HÁBITO, hábito znamená oděv; tjenda de rropa – Tienda de ropa, TIENDA DE ROPA, tienda de ropa znamená ve všeobecnosti oděv; tjenda derropa deseňor – Tienda de ropa de señor, TIENDA DE ROPA DE SEÑOR, tienda de ropa de señor znamená pak konkrétně pánský oděv, pánsky odev; tjenda derropa deseňora – Tienda de ropa de señora, TIENDA DE ROPA DE SEÑORA, tienda de ropa de señora znamená pak zas konkrétně dámský oděv, dámsky odev; tjenda derropa deňyňo – Tienda de ropa de niño, TIENDA DE ROPA DE NIÑO, tienda de ropa de niño znamená pak zas konkrétně dětský oděv, detský odev
26./  Švédština: kléder – Kläder, KLÄDER, kläder znamená ve všeobecnosti oděv; herkléder – Herrkläder, HERRKLÄDER, herrkläder znamená pak konkrétně pánský oděv, pánsky odev; dámkléder – Damkläder, DAMKLÄDER, damkläder znamená pak zas konkrétně dámský oděv, dámsky odev; barnkléder – Barnkläder, BARNKLÄDER, barnkläder znamená pak zas konkrétně dětský oděv, detský odev
27./ Turečtina: elbise – Elbise, ELBISE, elbise znamená ve všeobecnosti oděv; elbise erkek – Elbise erkek, ELBISE ERKEK, elbise erkek anebo druhou možností je pak též i: erkeklere mahsus bir elbise - Erkeklere mahsus bir elbise, ERKEKLERE MAHSUS BIR ELBISE, erkeklere mahsus bir elbise znamená pak v obou variantách konkrétně pánský oděv, pánsky odev; elbise bajan – Elbise bayan, ELBISE BAYAN, elbise bayan anebo druhou možností je pak též i: kadynlara mahsus bir elbise – Kadinlara mahsus bir elbise, KADINLARA MAHSUS BIR ELBISE, kadinlara mahsus bir elbise anebo třetí možností je pak též i: ruba – Ruba, RUBA, ruba znamená pak ve všech třech variantách konkrétně dámský oděv, dámsky odev; elbise čodžuk – Elbise çocuk, ELBISE ÇOCUK, elbise çocuk znamená pak zas konkrétně dětský oděv, detský odev
28./ Ukrajinština: ódjah – odjag – Одяг, ОДЯГ, одяг znamená ve všeobecnosti šaty, oděv; mužeskyj ódjah – mužeskij odjag – Мужеский одяг, МУЖЕСКИЙ ОДЯГ, мужеский одяг znamená pánské šaty, pánský oděv; žínóčyj ódjah – žinočij odjag – Жіночий одяг, ЖІНОЧИЙ ОДЯГ, жіночий одяг znamená dámské šaty, dámský oděv


57.7.5./ česky: bota / boty, obuv slovensky: topánka / topánky, obuv   (podstatné jméno) :
1./Angličtina: šú – Shoe, SHOE, shoe znamená bota, topánka; šúz – Shoes, SHOES, shoes znamená boty, obuv; bút – Boot, BOOT, boot znamená bota, topánka; búts – Boots, BOOTS, boots znamená boty, obuv; séndl – Sandal, SANDAL, sandal znamená sandál či sandála; séndls – Sandals, SANDALS, sandals znamená sandály či sandále
2./ Arabština: aHdhija - aHdhija je výraz spisovní; gizma - gizma je hovorový výraz egyptský; SabbáT - SabbáT je hovorový výraz syrský; SebbáT - SebbáT je hovorový výraz marocko – tuniský; džúty - džúti je hovorový výraz perského zálivu znamená boty, topánky; hizá – hizá znamená bota, topánka; libás al-qadam - libás al-qadam znamená obuv; mahel al-ah-dhija - mahel al-ah-dhija znamená obuv; - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: obúvka – obuvka – Обувка, ОБУВКА, обувка významově to znamená jak pánská bota, tak i dámský střevíc; obúvky – obuvki – Обувки, ОБУВКИ, обувки významově to znamená jak pánské boty, tak i dámské střevíce; níski obúvky – niski obuvki – Ниски обувки, НИСКИ ОБУВКИ, ниски обувки znamená polobotky; polovinky – polovinki – Половинки, ПОЛОВИНКИ, половинки znamená polobotky; botúši – botuši – Ботуши, БОТУШИ, ботуши znamená holínky, čižmy; sandaly – sandali – Сандали, САНДАЛИ, сандали znamená sandály či sandále; možki obúvky –  mъžki obuvki – Мъжки обувки, МЪЖКИ ОБУВКИ, мъжки обувки znamená pánské boty, pánske topánky; dámsky obúvky – damski obuvki – Дамски обувки, ДАМСКИ ОБУВКИ, дамски обувки znamená dámské boty, dámske topánky; détsky obúvky – detski obuvki – Детски обувки, ДЕТСКИ ОБУВКИ, детски обувки znamená dětské boty, detské topánky; zímny obúvky – zimni obuvki – Зимни обувки, ЗИМНИ ОБУВКИ, зимни обувки znamená zimní boty, zimné topánky; letny obúvky – letni obuvky – Летни обувки, ЛЕТНИ ОБУВКИ, летни обувки znamená letní boty, letné topánky
4./ Čínština: sie-tyen - sie-tien znamená obuv; pchi-sye – pchi-sie - při vyslovení “sye” průběh melodie ze střední polohy stoupá do polohy vysoké – znamená boty, topánky
5./ Dánština: skóthoj – Skotøj, SKOTØJ, skotøj znamená obuv; stöule – Stövle, STÖVLE, stövle znamená boty, topánky; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
6./ Esperanto: šuo – Šuo, ŠUO, šuo významově to znamená jak pánská bota, tak i dámský střevíc; šuoj – Šuoj, ŠUOJ, šuoj významově to znamená jak pánské boty, tak i dámské střevíce
7./ Finština: kengät anebo kenget – Kengät, KENGÄT, kengät znamená boty, topánky; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; keηkäkauppa anebo keηkekauppa či kenkäkauppa anebo kenkekauppa – Kenkäkauppa, KENKÄKAUPPA, kenkäkauppa znamená obuv; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: šosü:r anebo šosýr – Chaussures, CHAUSSURES, chaussures znamená ve všeobecnosti obuv; bot – Botte, BOTTE, botte - substantivum feminina se členem určitým: labot – La botte, LA BOTTE, la botte - substantivum feminina se členem neurčitým: unebot – Une botte, UNE BOTTE, une botte znamená vysoká bota, holínka; bot – Bottes, BOTTES, bottes znamená vysoké boty, holínky; botyn – Bottine, BOTTINE, bottine - substantivum feminina se členem určitým: labotyn – La botine, LA BOTINE, la bottine - substantivum feminina se členem neurčitým: unebotyn – Une botine, UNE BOTINE, une bottine znamená bota, topánka; botyn – Bottines, BOTTINES, bottines anebo společně i se členem: lebotyn – Les bottines, LES BOTTINES, les bottines znamená boty, topánky
9./ Hindština: džútá – džútá znamená boty, topánky; džúté – džúté znamená obuv
10./ Holandština: schun – Schoen, SCHOEN, schoen anebo společně i se členem: de schun – De schoen, DE SCHOEN, de schoen znamená boty, topánky; schúnen – Schoenen, SCHOENEN, schoenen znamená obuv
11./ Indonézština: sepatu – Sepatu, SEPATU, sepatu
12./ Italština: styvále – Stivale, STIVALE, stivale - substantivum maskulina se členem určitým: lostyvále – Lo stivale, LO STIVALE, lo stivale - substantivum maskulina se členem neurčitým: unostyvále – Uno stivale, UNO STIVALE, uno stivale znamená bota, vysoká bota, holinka; styvály – Stivali, STIVALI, stivali anebo společně i se členem určitým: ľistyvály – Gli stivali, GLI STIVALI, gli stivali znamená boty, vysoké boty, holinky; skarpa – Scarpa, SCARPA, scarpa - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: laskarpa – La scarpa, La SCARPA, la scarpa - substantivum feminina anebo společně i se členem neurčitým: unaskarpa – Una scarpa, UNA SCARPA, una scarpa znamená pánská bota i dámský střevíc; skarpe – Scarpe, SCARPE, scarpe anebo toto substantivum množného čísla společně i se členem určitým: leskarpe – Le scarpe, Le SCARPE, le scarpe znamená pánské boty i dámské střevíce; kalcatúra – Calzatura, CALZATURA, calzatura - substantivum feminina se členem určitým: lakalcatúra – La calzatura, LA CALZATURA, la calzatura - substantivum feminina se členem neurčitým: unakalcatúra – Una calzatura, UNA CALZATURA, una calzatura znamená obuv
13./ Korejština: kudu – kudy znamená boty, topánky; šin – sin znamená boty, topánky; šinbal kage - sinbal kage znamená obuv
14./ Latina: kalceus – Calceus, CALCEUS, calceus znamená bota; kalceí – Calcei, CALCEI, calcei znamená topánky, kalceámentum – Calceamentum, CALCEAMENTUM, calceamentum znamená obuv, ve smyslu bota, topánka; kalceámentý – Calceamenti, CALCEAMENTI, calceamenti znamená obuv, ve smyslu boty, topánky; solea – Solea, SOLEA, solea znamená sandál či sandála; solee – Soleæ, SOLEÆ, soleæ znamená sandály či sandále; krepida – Crepida, CREPIDA, crepida znamená polobota, sandál; krepidee – Crepidæ, CREPIDAE, crepidæ znamená poloboty, sandály či sandále
15./ Maďarština: cipö: anebo cipé – Cipő, CIPŐ, cipő anebo společně i se členem neurčitým: eďcipö: anebo eďcipé – Egy cipő, EGY CIPŐ, egy cipő znamená boty, topánky; - samohlásku “ő” vyslovte zde jednak dlouze, jednak obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině, a těm, co toto německé “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ő” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”, v každém případě ale navíc zásadně vždy dlouze!
16./ Němčina: Šú – Schuh, SCHUH substantivum maskulina singuláru se členem určitým: Deršú – Der Schuh, DER SCHUH, der Schuh a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: Ajnšú – Ein Schuh, EIN SCHUH, ein Schuh významově to znamená jak pánská bota, tak i dámský střevíc; Šúe – Schuhe, Schuhe substantivum maskulina plurálu se členem určitým: Dýšúe – Die Schuhe, DIE Schuhe, die Schuhe významově to znamená jak pánská obuv či pánské boty, tak i dámská obuv či dámské střevíce; Štýfl - Stiefel, STIEFEL substantivum maskulina singuláru se členem určitým: Derštýfl – Der Stiefel, DER STIEFEL, der Stiefel a substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: Ajnštýfl – Ein Stiefel, EIN STIEFEL, ein Stiefel významově to znamená bota, vysoká bota, holínka, čižma; ale pozor: substantivum maskulina plurálu se členem určitým: Dýštýfl – Die Stiefel, DIE STIEFEL, die Stiefel což zase významově znamená boty, vysoké boty, holínky, čižmy; Zandale – Sandale, SANDALE - substantivum feminina singuláru se členem určitým: Dýzandale – Die Sandale, DIE SANDALE, die Sandale – a substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: Ajnezandale – Eine Sandale, EINE SANDALE, eine Sandale významově to znamená sandál či sandála;  ale pozor: substantivum feminina plurálu se členem neurčitým: Zandalen – Sandalen, SANDALEN - a substantivum feminina plurálu se členem určitým: Dýzandalen – Die Sandalen, DIE SANDALEN, die Sandalen významově to znamená sandály či sandále; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: skú – Sko, SKO, sko znamená boty, topánky; skúforétnyng – Skoforretning, SKOFORRETNING, skoforretning znamená obuv 
18./ Polština: but – But, BUT, but znamená bota, topánka; buty – Buty, BUTY, buty znamená boty, topánky; bucik – Bucik, BUCIK, bucik znamená botička, topánočka; pantofel – Pantofel, Pantofel, pantofel znamená papuče, střevíc; sandau – Sandał, SANDAŁ, sandał znamená sandál či sandála; sandaly – Sandały, SANDAŁY, sandały znamená sandály či sandále; trepka – Trepka, TREPKA, trepka znamená sandál nebo dřevák či drevák; trepky –Trepki, TREPKI, trepki sandály či sandále nebo dřeváky či dreváky
19./ Portugalština: bóta – Bota, BOTA, bota znamená bota, topánka; bótes – Botas, BOTAS, botas znamená boty; sapátu – Sapato, SAPATO, sapato znamená pánská vysoká bota ale i dámský střevíc; sapátus – Sapatos, SAPATOS, sapatos znamená pánské vysoké boty ale i dámské střevíce; kalsadu – Calçado, CALÇADO, calçado znamená obuv; sapataria – Sapataria, SAPATARIA, sapataria znamená sice též obuv, ale spíše obuvnictví či obuvníctvo 
20./ Rumunština: geata anebo gjaca – Gheată, GHEATĂ, gheată
21./ Ruština: batínok – botinok – Ботинок, БОТИНОК, ботинок znamená bota, topánka, šněrovací bota či šnurovacia topánka i polobotka;  batínky – botinki – Ботинки, БОТИНКИ, ботинки znamená boty, šněrovací boty i polobotky; óbuv – obuvь – Обувь, ОБУВЬ, обувь znamená obuv 
22./ Řečtina: papúci anebo papuci – papoýtsi – Παπουτσι, ΠΑΠΟΥΤΣΙ, παπουτσι anebo společně i se členem: topapuci – to papoýtsi – Το παπουτσι, ΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ, το παπουτσι znamená bota, obuv; ipódhima anebo ipódyma – ypodíma – Υποδημα, ΥΠΟΔΗΜΑ, υποδημα anebo společně i se členem: toipódhima – to ypodíma – Το υποδημα, ΤΟ ΥΠΟΔΗΜΑ, το υποδημα znamená bota, topánka; papútsia – papoýtsia – Παπουτσια, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, παπουτσια anebo společně i se členem: tápapútsia – tapapoýtsia – Τα παπουτσια, ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, τα παπουτσια znamená boty, topánky; ipódhímata anebo ipódýmata – ypodímata - Υποδηματα, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, υποδηματα anebo společně i se členem: taipódhímata anebo taipódýmata – ta ypodímata – Τα υποδηματα, ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, τα υποδηματα znamená boty, obuv
23./ Srbochorvatština: cipela – Cipela, CIPELA, cipela – Ципела, ЦИПЕЛА, ципела znamenající jak panskou botu, tak i dámský střevíc; čizma – Čizma, ČIZMA, čizma – Чизма, ЧИЗМА, чизма znamená vysoká bota, holínka, čižma; sandal – Sandal, SANDAL, sandal – Сандал, САНДАЛ, сандал znamená sandál či sandála; cipele – Cipele, CIPELE, cipele – Ципеле, ЦИПЕЛЕ, ципеле znamenající jak pánské boty, tak i dámské střevíce; čizme – Čizme, ČIZME, čizme – Чизме, ЧИЗМЕ, чизме znamenající vysoké boty, holínky, čižmy; sandale – Sandale, SANDALE, sandale –Сандале, САНДАЛЕ, сандале znamenající sandály či sandále; muške cipele – Muške cipele, MUŠKE CIPELE, muške cipele – Мушке ципеле, МУШКЕ ЦИПЕЛЕ, мушке ципеле znamená pánské boty, pánske topánky; ženske cipele –Ženske cipele, ŽENSKE CIPELE, ženske cipele – Женске ципеле, ЖЕНСКЕ ЦИПЕЛЕ, женске ципеле znamená dámské boty, dámske topánky; dečje cipele – Dečje cipele, DEČJE CIPELE, dečje cipele – Дечје ципеле, ДЕЧЈЕ ЦИПЕЛЕ, дечје ципеле což je ekavská varianta a dečije cipele – Dečije cipele, DEČIJE CIPELE, dečije cipele – Дечије ципеле, ДЕЧИЈЕ ЦИПЕЛЕ, дечије ципеле je zase ijekavská varianta znamenající v obou případech dětské boty, detské topánky; zimske cipele – Zimske cipele, ZIMSKE CIPELE, zimske cipele – Зимске ципеле, ЗИМСКЕ ЦИПЕЛЕ, зимске ципеле znamená zimní boty, zimné topánky; letňe cipele – Letnje cipele, LETNJE CIPELE, letnje cipele – Летње ципеле, ЛЕТЊЕ ЦИПЕЛЕ, летње ципеле znamená letní boty, letné topánky  
24./ Staroslověnština: obuvka – obuvka
25./ Španělština: bota – Bota, BOTA, bota - substantivum feminina se členem určitým: labota – La bota, LA BOTA, la bota - substantivum feminina se členem neurčitým: unabota – Una bota, UNA BOTA, una bota znamená jak panská bota, tak i dámský střevíc; botas – Botas, BOTAS, botas je substantivum množného čísla znamenající jak panské boty, tak i dámské střevíce; zapato – Zapato, ZAPATO, zapato - substantivum maskulina se členem určitým: elzapato – El zapato, EL ZAPATO, el zapato - substantivum maskulina se členem neurčitým: unzapato – Un zapato, UN ZAPATO, un zapato znamená pánská bota ale i dámský střevíc; zapatos – Zapatos, ZAPATOS, zapatos botas je substantivum množného čísla znamenající jak panské boty, tak i dámské střevíce; kalzado – Calzado, CALZADO, calzado - substantivum maskulina se členem určitým: elkalzado – El calzado, EL CALZADO, el calzado - substantivum maskulina se členem neurčitým: unkalzado – Un calzado, UN CALZADO, un calzado znamená obuv; sapateria – Zapateria, ZAPATERIA, zapateria znamená obuv – před samohláskami “e”, “i”, se souhláska “c” v Španělsku vyslovuje takovou zvláštní souhláskou, která v češtině a ani ve slovenštině bohužel neexistuje, je to totiž taková zvláštní mezizubová neznělá fonéma svým způsobem dosti podobná anglickému “th” používaná například ve slově “thing”, respektive zde špička jazyka je mezi zuby, úžina se vytváří mezi špičkou jazyka a hranou horních řezáků, aniž se uzavře úplně průchodu vzduchu – a proto já Vám začátečníkům z čistě praktického hlediska zde raději doporučuji přiklonit se zde při této španělské výslovnosti spíše k latinskoamerické verzi španělštiny, která je pro Vás mnohem jednodušší, neboť v Latinské Americe se souhláska “c” před samohláskami “e”, “i” čte přibližně tak nějako skoro jako naše české nebo slovenské obyčejné “s”
26./  Švédština: skůn anebo skún – Skon, SKON, skon znamená bota, topánka; skúr – Skor, SKOR, skor znamená obuv
27./ Turečtina: ajakkaby – Ayakkabi, AYAKKABI, ayakkabi znamená boty, topánky; ajakkabylar – Ayakkabilar, AYAKKABILAR, ayakkabilar znamená boty, topánky; kundular – Kundular, KUNDULAR, kundular znamená boty, topánky; v případě jak substantiva “ayakkabilar”, tak i substantiva “kundular” je shodně v případě obou těchto substantiv přízvuk na jejich poslední slabice “lar”, respektive na její samohlásce “a”
28./ Ukrajinština: čerevýky vysóki -  čereviki visoki – Черевики високи, ЧЕРЕВИКИ ВИСОКИ, черевики високи anebo druhou možností je i prosté: čerevýky – čereviki – Черевики, ЧЕРЕВИКИ, черевики


58.7.6./ česky: kalhoty slovensky: nohavice   (podstatné jméno) :
1./Angličtina: trauzez – Trousers, TROUSERS, trousers - přízvuk je na samohlásce “a”
2./ Arabština: banTalún - banTalún je výraz spisovní; serwál anebo sirwál - serwál anebo sirwál je hovorový výraz marocko – tuniský; banTalón - banTalón je hovorový výraz egyptsko – syrský; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: pantalóny – pantaloni – Панталони, ПАНТАЛОНИ, панталони znamená kalhoty, nohavice; možki pantalóny –  mъžki pantaloni – Мъжки панталони, МЪЖКИ ПАНТАЛОНИ, мъжки панталони znamená pánské kalhoty, pánske nohavice; dámsky pantalóny – damski pantaloni – Дамски панталони, ДАМСКИ ПАНТАЛОНИ, дамски панталони znamená dámské kalhoty, dámske nohavice; dolgi pantalóny –  dъlgi pantaloni – Дълги панталони, ДЪЛГИ ПАНТАЛОНИ, дълги панталони znamená dlouhé kalhoty, dlhé nohavice; kosi pantalóny –  kъsi pantaloni – Къси панталони, КЪСИ ПАНТАЛОНИ, къси панталони znamená krátké kalhoty, krátke nohavice; široky pantalóny – široki pantaloni – Широки панталони, ШИРОКИ ПАНТАЛОНИ, широки панталони znamená široké kalhoty, široké nohavice; tésny pantalóny –  tesni pantaloni – Тесни панталони, ТЕСНИ ПАНТАЛОНИ, тесни панталони znamená těsné, úzké kalhoty či tesné, úzke nohavice
4./ Čínština: kchu-c’ - kchu-c’ - při vyslovení “kchu” průběh melodie z vysoké polohy klesá do polohy nízké
5./ Dánština: bokser – Bukser, BUKSER, bukser - přízvuk je na samohlásce “o” anebo druhou možností je i: bénklär anebo bénkler – Benkläder, BENKLÄDER, benkläder – jsou zde dva přízvuky, kde první přízvuk je na první slabice “bén”, respektive na její slabice “é”, a druhý přízvuk je zas na druhé slabice “klär”, respektive na její slabice “ä”; samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
6./ Esperanto: pantalono – Pantalono, PANTALONO, pantalono
7./ Finština: housut – Housut, HOUSUT, housut - přízvuk je na samohlásce “o”
8./ Francouzština: paηtaloη – Pantalon, PANTALON, pantalon - substantivum maskulina se členem určitým: lpaηtaloη – Le pantalon, LE PANTALON, le pantalon - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpaηtaloη – Un pantalon, UN PANTALON, un pantalon; - při výslovnosti substantiva “paηtaloη” jsou dvě nosovky, první na konci první slabiky a druhá na konci třetí slabiky
9./ Hindština: patlún - patlún
10./ Holandština: bruk – Broek, BROEK, broek anebo společně i se členem: debruk – De broek, DE BROEK, de broek
11./ Indonézština: ťelana – Tjelana, TJELANA, tjelana
12./ Italština: kalcóny – Calzoni, CALZONI, calzoni znamená ve všeobecnosti kalhoty, nohavice anebo druhou možností je i: pantalóny – Pantaloni, PANTALONI, pantaloni anebo společně i se členem: ipantalóny – I pantaloni, I PANTALONI, i pantaloni znamená dlouhé kalhoty, dlhé nohavice
13./ Korejština: padži – padži anebo druhou možností je i: zubong - zubong
14./ Latina: brákae – Bracae, BRACAE, bracae
15./ Maďarština: nadrág – Nadrág, NADRÁG, nadrág anebo společně i se členem neurčitým: eďnadrág – Egy nadrág, EGY NADRÁG, egy nadrág
16./ Němčina: Hóze – Hose, HOSE - substantivum feminina se členem určitým: DýHóze – Die Hose, DIE HOSE, die Hose - substantivum feminina se členem neurčitým: AjneHóze – Eine Hose, EINE HOSE, eine Hose – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: bukser – Bukser, BUKSER, bukser
18./ Polština: spodně anebo spodnie – Spodnie, SPODNIE, spodnie anebo druhou hovorovou možností je: portky – Portki, PORTKI, portki
19./ Portugalština: kálsaš – Calças, CALÇAS, calças – substantivum feminina plurálu se členem určitým: ažkálsaš – As calças, AS CALÇAS, as calças
20./ Rumunština: pantalóň – Pantaloni, PANTALONI, pantaloni
21./ Ruština: štaný – štany – Штаны, ШТАНЫ, штаны anebo druhou možností je: brjúky – brjuki – Брюки, БРЮКИ, брюки 
22./ Řečtina: pandelony – pantelóni – Παντελονι, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, παντελονι anebo společně i se členem: topandelony – to pantelóni – Το παντελονι, ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, το παντελονι
23./ Srbochorvatština: pantalone – Pantalone, PANTALONE, pantalone – Панталоне, ПАНТАЛОНЕ, панталоне znamená kalhoty, nohavice; muške pantalone –  Muške pantalone, MUŠKE PANTALONE, muške pantalone – Мушке панталоне, МУШКЕ ПАНТАЛОНЕ, мушке панталоне znamená pánské kalhoty, pánske nohavice; ženske pantalone – Ženske pantalone, ŽENSKE PANTALONE, ženske pantalone – Женске панталоне, ЖЕНСКЕ ПАНТАЛОНЕ, женске панталоне znamená dámské kalhoty, dámske nohavice; duge pantalone –  Duge pantalone, DUGE PANTALONE, duge pantalone – Дуге панталоне, ДУГЕ ПАНТАЛОНЕ, дуге панталоне znamená dlouhé kalhoty, dlhé nohavice; kratke pantalone –  Kratke pantalone, KRATKE PANTALONE, kratke pantalone – Кратке панталоне, КРАТКЕ ПАНТАЛОНЕ, кратке панталоне znamená krátké kalhoty, krátke nohavice; široke pantalone – Široke pantalone, ŠIROKE PANTALONE, široke pantalone – Широке панталоне, ШИРОКЕ ПАНТАЛОНЕ, широке панталоне znamená široké kalhoty, široké nohavice; uske pantalone –  Uske pantalone, USKE PANTALONE, uske pantalone – Уске панталоне, УСКЕ ПАНТАЛОНЕ, уске панталоне znamená těsné, úzké kalhoty či tesné, úzke nohavice
24./ Staroslověnština: brjuki – brjuki
25./ Španělština: pantalón – Pantalón, PANTALÓN, pantalón - substantivum maskulina se členem určitým: elpantalón – El pantalón, EL PANTALÓN, el pantalón - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpantalón – Un pantalón, UN PANTALÓN, un pantalón
26./  Švédština: byksur – Byxorna, BYXORNA, byxorna
27./ Turečtina: pantolon – Pantolon, PANTOLON, pantolon – přízvuk je na poslední slabice “lon”, respektive na její samohlásce “o” 
28./ Ukrajinština: štaný – štani – Штани, ШТАНИ, штани


59.7.7./ česky i slovensky: kabát (podstatné jméno) :
1./Angličtina: kout – Coat, COAT, coat přízvuk je na samohlásce “o” – znamená ve všeobecnosti pojem kabát; färkout nebo ferkout – Furcoat, FURCOAT, furcoat přízvuk je na samohlásce “o” – znamená ve všeobecnosti pojem kožich či kožuch; - samohláska “ä” se vyslovuje podobně, jako se vyslovuje “ä” ve slovenštině, a ti co toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ä” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; ‘wintekout - Winter coat, WINTER COAT, winter coat znamená kabát, zimní kabát, zimník; ‘euvekout – Overcoat, OVERCOAT, overcoat znamená kabát, zimník, plášť, svrchník či zvrchník; rejnkout – Raincoat, RAINCOAT, raincoat znamená kabát do deště, plášť do deště či kabát do dažďa, plášť do dažďa; ‘džékit – Jacket, JACKET, jacket znamená kabát, sako, énorék – Anorak, ANORAK, anorak znamená větrovka
2./ Arabština: miATaf - miATaf je výraz spisovní; balTu - balTu je hovorový výraz egyptsko-syrský; kút - kút je hovorový výraz perského zálivu; mánTu - mánTu je hovorový výraz marocký; kebbút - kebbút je hovorový výraz tuniský; – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem kabát; miATaf - miATaf je výraz spisovní; balTo - balTo je hovorový výraz egyptský; manTo - manTo je hovorový výraz syrský; quppúT - quppúT je hovorový výraz irácký; kebbúT - kebbúT je hovorový výraz marocko – tuniský; – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem plášť - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá; - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!; a další výrazy: kabbút – kabbút znamená kabát; faru - faru je výraz spisovní; farwa – farwa je výraz hovorový, přičemž oba tyto výrazy znamenají kožešina, kožich či kožušina, kožuch; mi’taf – mi’taf znamená plášť; mi’taf al-matár – mi’taf al-matár znamená plášť do deště či plášť do dažďa
3./ Bulharština: paltó – palto – Палто, ПАЛТО, палто - přízvuk je na samohlásce “o” – “palto” znamená ve všeobecnosti kabát, jinak ale zejména teplý kabát, ale může to znamenat i plášť; anebo druhou možností je i: pardesju – pardesju – Пардесю , ПАРДЕСЮ, пардесю - přízvuk je úplně na konci slova na “ju” – “pardesju” znamená kabát, lehčí kabát, svrchník či zvrchník; anebo třetí možností je i: mušama – mušama – Мушама, МУШАМА, мушама - přízvuk je na poslední slabice “ma”, respektive na její samohlásce “a”; - “mušama” znamená kabát, nepromokavý kabát, plášť do deště, nepromokavé plátno či kabát, nepremokavý kabát, plášť do dažďa, nepremokavé plátno; dále kóženo paltó – koženo palto – Кожено палто, КОЖЕНО ПАЛТО, кожено палто znamená kožich, kožený kabát či kožuch, kožený kabát
4./ Čínština: ta-i – ta-i – při výslovnosti u “i” tón melodie je rovný ve vysoké poloze – a znamená to: kabát ale i plášť; pchi-ta-i – pchi-ta-i – při výslovnosti u “i” tón melodie je rovný ve vysoké poloze – a znamená to: kožich; jü-i nebo jy-i – jü-i – při výslovnosti u “i” tón melodie je rovný ve vysoké poloze – a znamená to plášť do deště či plášť do dažďa; - samohláska “ü” se vyslovuje velice hluboce, a v podstatě úplně, stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”
5./ Dánština: jage – Jakke, JAKKE, jakke znamená kabát – přízvuk je na samohlásce “a”
6./ Esperanto: mantelo – Mantelo, MANTELO, mantelo znamená kabát, plášť; anebo druhou možností je: jako – Jako, JAKO, jako znamená kabát, sako; anebo třetí možností je: pelto – Pelto, PELTO, pelto znamená kabát, kožich či kožuch; anebo čtvrtou možností je: peltmantelo – Peltmantelo, PELTMANTELO, peltmantelo znamená kabát, kožich či kožuch
7./ Finština: takki – Takki, TAKKI, takki znamená kabát – přízvuk je na samohlásce “a”
8./ Francouzština: abi – Habit, HABIT, habit anebo společně i se členem určitým: labi – L’habit, L‘HABIT, l‘habit znamená kabát, hábit; další možností je: vestoη – Veston, VESTON, veston – na konci je nosovka! - znamená kabát, sako; mantó dfurýr – Manteau de fourrure, MANTEAU DE FOURRURE, manteau de fourrure - substantivum maskulina se členem určitým: lmantó dfurýr – Le manteau de fourrure, LE MANTEAU DE FOURRURE, le manteau de fourrure - substantivum maskulina se členem neurčitým: unmantó dfurýr – Un manteau de fourrure, UN MANTEAU DE FOURRURE, un manteau de fourrure znamená kožich či kožuch; pardesy – Pardessus, PARDESSUS, pardessus - substantivum maskulina se členem určitým: lpardesy – Le pardessus, LE PARDESSUS, le pardessus - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpardesy – Un pardessus, UN PARDESSUS, un pardessus znamená plášť; empermaábl – Imperméable, IMPERMÉABLE, imperméable anebo společně i se členem určitým: lempermaábl – L’imperméable, L‘IMPERMÉABLE, l‘imperméable znamená plášť do deště či plášť do dažďa
9./ Hindština: kót – kót znamená kabát; rójéndár kót – rójéndár kót znamená kožich či kožuch; čógá – čógá znamená plášť; óvrkót - óvrkót znamená plášť; barsátý – barsátí znamená plášť do deště či plášť do dažďa
10./ Holandština: kolber – Colbert, COLBERT, colbert anebo společně i se členem: het kolber – Het colbert, HET COLBERT, het colbert znamená kabát; bontmantel – Bontmantel, BONTMANTEL, bontmantel anebo společně i se členem: debontmantel – De bontmantel, DE BONTMANTEL, de bontmantel – přízvuk je na první slabice “bo” – a znamená to: kožich či kožuch; jas – Jas, JAS, jas anebo společně i se členem: dejas – De jas, DE JAS, de jas znamená plášť; régenjas – Regenjas, REGANJAS, regenjas anebo společně i se členem: derégenjas – De regenjas, DE REGANJAS, de regenjas znamená plášť do deště či plášť do dažďa
11./ Indonézština: ďas – Djas, DJAS, djas znamená kabát ale i plášť; ďas huďan – Djas hudjan, DJAS HUDJAN, djas hudjan znamená plášť do deště či plášť do dažďa
12./ Italština: dža’ka – Giacca, GIACCA, giacca - substantivum feminina se členem určitým: ladža’ka – La giacca, LA GIACCA, la giacca - substantivum feminina se členem neurčitým: unadža’ka – Una giacca, UNA GIACCA, una giacca znamená kabát, sako; soprabito – Soprabito, SOPRABITO, soprabito - substantivum maskulina se členem určitým: ilsoprabito – Il soprabito, IL SOPRABITO, il soprabito - substantivum maskulina se členem neurčitým: unsoprabito – Un soprabito, UN SOPRABITO, un soprabito – přízvuk je na samohlásce “a” – a znamená to plášť, svrchník či zvrchník; pelli’ča – Pelliccia, PELLICCIA, pelliccia - substantivum feminina se členem určitým: lapelli’ča – La pelliccia, LA PELLICCIA, la pelliccia - substantivum feminina se členem neurčitým: unapelli’ča – Una Pelliccia, UNA PELLICCIA, una pelliccia znamená kožich, kožešina či kožuch, kožušina; beduina – Beduina, BEDUINA, beduina - substantivum feminina se členem určitým: labeduina – La beduina, LA BEDUINA, la beduina - substantivum feminina se členem neurčitým: unabeduina – Una beduina, UNA BEDUINA, una beduina znamená plášť; kappa – Càppa, càppa - substantivum feminina se členem určitým: lakappa – La càppa, la càppa - substantivum feminina se členem neurčitým: unakappa – Una càppa, una càppa znamená plášť s kapucí či plášť s kapucňou; mantello – Mantello, MANTELLO, mantello - substantivum maskulina se členem určitým: ilmantello – Il mantello, IL MANTELLO, il mantello - substantivum maskulina se členem neurčitým: unmantello – Un mantello, UN MANTELLO, un mantello znamená plášť, pláštěnka či pláštenka; mantella – Mantella, MANTELLA, mantella - substantivum feminina se členem určitým: lamantella – La mantella, LA MANTELLA, la mantella - substantivum feminina se členem neurčitým: unamantella – Una mantella, UNA MANTELLA, una mantella znamená pláštěnka či pláštenka; mantelletta – Mantelletta, MANTELLETTA, mantelletta - substantivum feminina se členem určitým: lamantelletta – La mantelletta, LA MANTELLETTA, la mantelletta - substantivum feminina se členem neurčitým: unamantelletta – Una mantelletta, UNA MANTELLETTA, una mantelletta znamená pláštěnka či pláštenka; ympermeábile – Impermeabile, IMPERMEABILE, impermeabile anebo společně i se členem určitým: lympermeábile – L‘impermeabile L‘IMPERMEABILE, l’impermeabile znamená plášť do deště či plášť do dažďa
13./ Korejština: sebiro – sebiro znamená kabát; ötchu – etchu – ötchu znamená plášť; tchol ötchu nebo tchol etchu – tchol ötchu znamená kožich či kožuch; mopchi ötchu nebo mopchi etchu – mopchi ötchu znamená kožich či kožuch; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině či maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; piot – piot znamená plášť do deště či plášť do dažďa; ubi – ubi znamená plášť do deště či plášť do dažďa
14./ Latina: vestys – Vestis, VESTIS, vestis znamená kabát, šaty, oděv roucho, oblek, látka, tkanina, přikrývka, koberec, kožich či kožuch; anebo druhou možností je i: pellys – Pellis, PELLIS, pellis znamená kožich, kožešina, kůže, řemínek či remienok; anebo třetí možností je i: chlamys – Chlamys, CHLAMYS, chlamys jedná se o helénismus převzatý do latiny, který znamená plášť; anebo čtvrtou možností je i: lacerna – Lacerna, LACERNA, lacerna znamená plášť; anebo pátou možností je i: pénula – Pænula, PÆNULA, pænula znamená plášť, cestovní plášť či cestovný plášť; anebo šestou možností je i: pallyum – Pallium, PALLIUM, pallium znamená plášť, přikrývka či prikrývka
15./ Maďarština: kabát – Kabát, KABÁT, kabát anebo společně se členem neurčitým: eďkabát – Egy kabát, EGY KABÁT, egy kabát znamená kabát; télykabát – Télikabát, TéliKABÁT, télikabát anebo společně se členem neurčitým: eďtélykabát – Egy télikabát, EGY TÉLIKABÁT, egy télikabát znamená zimník; bunda – Bunda, BUNDA, bunda anebo společně se členem neurčitým: eďbunda – Egy bunda, EGY BUNDA, egy bunda znamená kožich či kožuch; köpeňeg nebo kepeňeg – Köpenyeg, KÖPENY, köpenyeg anebo společně se členem neurčitým: eďköpeňeg nebo eďkepeňeg – Egy köpenyeg, EGY KÖPENY, egy köpenyeg znamená plášť; anebo köpeň nebo kepeň – Köpeny, KÖPENY, köpeny anebo společně se členem neurčitým: eďköpeň nebo eďkepeň – Egy köpeny, EGY KÖPENY, egy köpeny znamená plášť; ešőköpeň nebo ešékepeň – Esőköpeny, ESŐKÖPENY, esőköpeny anebo společně se členem neurčitým: eďešőköpeň nebo eďešékepeň – Egy esőköpeny, EGY ESŐKÖPENY, egy esőköpeny znamená plášť do deště či plášť do dažďa; ešőkabát nebo ešékabát – Esőkabát, ESŐKABÁT, esőkabát anebo společně se členem neurčitým: eďőkabát – Egy esőkabát, EGY ESŐKABÁT, egy esőkabát znamená kabát, pláštěnka či pláštenka
16./ Němčina: Mantl – Mantel, MANTEL - substantivum maskulina se členem určitým: DerMantl – Der Mantel, DER MANTEL, der Mantel - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnMantl – Ein Mantel, EIN MANTEL, ein Mantel  je nejčastějším výrazem, a znamená to ve všeobecnosti kabát nebo plášť; anebo druhou možností je i: Jake – Jacke, JACKE - substantivum feminina se členem určitým: DýJake – Die Jacke, DIE JACKE, die Jacke - substantivum feminina se členem neurčitým: AjneJake – Eine Jacke, EINE JACKE, eine Jacke znamená kabát, sako, kazajka, žaket; anebo třetí možností je i: Rok – Rock, ROCK - substantivum maskulina se členem určitým: DerRok – Der Rock, DER ROCK, der Rock - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnRok – Ein Rock, EIN ROCK, ein Rock znamená kabát ale i sukně či sukňa; dále pak  Pelcmantl – Pelzmantel, PELZMANTEL - substantivum maskulina se členem určitým: DerPelcmantl – Der Pelzmantel, DER PELZMANTEL, der Pelzmantel - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnPelcmantl – Ein Pelzmantel, EIN PELZMANTEL, ein Pelzmantel  znamená kožich, kožišinový kabát či kožuch, kožušinový kabát; Regenmantl – Regenmantel, REGENMANTEL - substantivum maskulina se členem určitým: DerRegenmantl – Der Regenmantel, DER REGENMANTEL, der Regenmantel - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnRegenmantl – Ein Regenmantel, EIN REGENMANTEL, ein Regenmantel znamená plášť do deště či plášť do dažďa – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: šört nebo šert – Skjört, SKJÖRT, skjört znamená kabát; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině či maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; jakke – Jakke, JAKKE, jakke znamená kabát, sako; frak – Frakk, FRAKK, frakk znamená kabát, sako, frak, plášt; pelskópe – Pelskåpe, PELSKÅPE, pelskåpe znamená kožich či kožuch; kappe – Kappe, KAPPE, kappe znamená plášť; rejnkópe – Regnkåpe, REGNKÅPE, regnkåpe znamená plášť do deště či plášť do dažďa
18./ Polština: marynárka – Marynarka, MARYNARKA, marynarka znamená kabát, sako; jesjonka – Jesionka, JESIONKA, jesionka znamená kabát, plášť, jarník, svrchník či zvrchník; palto – Palto, PALTO, palto znamená kabát, svrchník, vrchní kabát či vrchný kabát; palto zimove - Palto zimowe, PALTO ZIMOWE, palto zimowe znamená zimní kabát či zimný kabát; pwašč – Płaszcz, PŁASZCZ, płaszcz znamená kabát, plášť; pwašč zimovy – Płaszcz zimowy, PŁASZCZ ZIMOWY, płaszcz zimowy znamená kabát, zimník; pwašč od dešču – Płaszcz od deszczu, PŁASZCZ OD DESZCZU, płaszcz od deszczu znamená kabát, plášť do deště či plášť do dažďa; pwašč něpřemakalny anebo pwašč niepšemakalny – Płaszcz nieprzemakalny, PŁASZCZ NIEPRZEMAKALNY, płaszcz nieprzemakalny znamená kabát, plášť, nepromokavý plášť či nepremokavý plášť; deščóvnik – Deszczownik, DESZCZOWNIK, deszczownik znamená plášť do deště či plášť do dažďa; pwašč pšečivdeščovy – Płaszcz przeciwdeszczowy, PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY, płaszcz przeciwdeszczowy znamená plášť do deště či plášť do dažďa; kožuch – Kożuch, KOŻUCH, kożuch znamená kožich či kožuch; fútro – Futro, FUTRO, futro znamená kožich, bunda, kožešina či kožuch, bunda, kožušina
19./ Portugalština: kazáku – Casaco, CASACO, casaco substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ukazáku – O casaco, O CASACO, o casaco znamená kabát, sako; kazáku komprídu – Casaco comprido, CASACO COMPRIDO, casaco comprido znamená kabát ve všeobecnosti; kazáku dy pélys – Casaco de peles, CASACO DE PELES, casaco de peles znamená kabát z kožišin, kožich či kabát z kožušín, kožuch; kapóte – Capote, CAPOTE, capote znamená plášť; sobretúdu – Sobretudo, SOBRETUDO, sobretudo znamená plášť; impermeável – Impermeável, IMPERMEÁVEL, impermeável znamená plášť do deště či plášť do dažďa; kapa de šuva – Capa de chuva, CAPA DE CHUVA, capa de chuva znamená plášť do deště či plášť do dažďa
20./ Rumunština: haina – Haină, HAINĂ, haină znamená kabát; haina de blána – Haină de blană, HAINĂ DE BLANĂ, haină de blană  znamená kožich, kožišinový kabát či kožuch, kožušinový kabát; mantá – Manta, MANTA, manta znamená plášť; mantá de plóaje – Manta de ploaie, MANTA DE PLOAIE, manta de ploaie znamená plášť do deště či plášť do dažďa
21./ Ruština: paľtó – palьto – Пальто, ПАЛЬТО, пальто znamená kabát nebo plášť ve smyslu svrchník či zvrchník; měchavóje paľtó nebo miechavóje paľtó – mechovoe palьto – Меховое пальто, МЕХОВОЕ ПАЛЬТО, меховое пальто znamená kožišinový kabát či kožušinový kabát; pidžák - pidžak – Пиджак, ПИДЖАК, пиджак znamená kabát, pánský kabát, pánské sako ve smyslu části pánského obleku či pánske sako v zmysle časti pánskeho obleku; žakét – žaket – Жакет, ЖАКЕТ, жакет znamená kabát, kostýmový kabátek ve smyslu části dámského kostýmu či kostýmový kabátik v zmysle časti dámskeho kostýmu; plašč – plašč – Плащ, ПЛАЩ, плащ znamená plášť; dažděvík nebo daždievík – doždevik – Дождевик, ДОЖДЕВИК, дождевик znamená plášť do deště či plášť do dažďa; šúba – šuba – Шуба, ШУБА, шуба znamená kožich či kožuch; tulúp – tulup – Тулуп, ТУЛУП, тулуп znamená dlouhý selský kožich či dlhý sedliacky kožuch, huňa
22./ Řečtina: palto – paltó – Παλτο, ΠΑΛΤΟ, παλτο anebo společně i se členem se to píše: topalto – to paltó – Το παλτο, ΤΟ ΠΑΛΤΟ, το παλτο znamená kabát; ghúna – goyna – Γουνα, ΓΟΥΝΑ, γουνα anebo společně i se členem se to píše: ighúna – i goyna – Η γουνα, Η ΓΟΥΝΑ, η γουνα znamená kožich, kožišina  či kožuch, kožušina; adhiavrocho – adiabrocho – Αδιαβροχο, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, αδιαβροχο anebo společně i se členem se to píše: toadhiavrocho – to adiabrocho – Το αδιαβροχο, ΤΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, το αδιαβροχο znamená pláštěnka či pláštenka; ssakáki – sakaki – Σακακι, ΣΑΚΑΚΙ, σακακι anebo společně i se členem se to píše: to ssakáki – to sakaki – Το σακακι, ΤΟ ΣΑΚΑΚΙ, το σακακι znamená kabát, sako; sákos – sákos – Σακος, ΣΑΚΟΣ, σακος anebo společně i se členem se to píše: osákos – o sákos – Ο σακος, Ο ΣΑΚΟΣ, ο σακος znamená kabát, sako
23./ Srbochorvatština: kaput – Kaput, KAPUT, kaput – Капут, КАПУТ, капут znamená ve všeobecnosti kabát; krzneny kaput – Krzneni kaput, KRZNENI KAPUT, krzneni kaput – Крзнени капут, КРЗНЕНИ КАПУТ, крзнени капут znamená kožišinový kabát, kožich či kožušinový kabát, kožuch; kožuch – Kožuh, KOŽUH, kožuh – Кожух, КОЖУХ, кожух znamená kožich či kožuch;  mantyl – Mantil, MANTIL, mantil – Мантил, МАНТИЛ, мантил znamená kabát nebo plášť; kišny mantyl – Kišni mantil, KIŠNI MANTIL, kišni mantil – Кишни мантил, КИШНИ МАНТИЛ, кишни мантил znamená kabát, plášť, kabát anebo plášť do deště či kabát alebo plášť do dažďa; nepromočivi mantyl – Nepromočivi mantil, NEPROMOČIVI MANTIL, nepromočivi mantil – Непромочиви мантил, НЕПРОМОЧИВИ МАНТИЛ, непромочиви мантил znamená kabát, nepromokavý kabát či nepremokavý kabát; plašt – Plašt, PLAŠT, plašt – Плашт, ПЛАШТ, плашт znamená plášť; ogrtač – Ogrtač, OGRTAČ, ogrtač – Огртач, ОГРТАЧ, огртач znamená plášť; kišny ogrtač – Kišni ogrtač, KIŠNI OGRTAČ, kišni ogrtač – Кишни огртач, КИШНИ ОГРТАЧ, кишни огртач znamená pláštěnka, pláštěnka do deště či pláštenka, pláštenka do dažďa; kabanyca – Kabanica, KABANICA, kabanica – Кабаница, КАБАНИЦА, кабаница znamená plášť, krátký kabát, selský ovčí kožich či sedliacky ovčí kožuch; kišňa kabanyca – Kišna kabanica, KIŠNA KABANICA, kišna kabanica – Кишна кабаница, КИШНА КАБАНИЦА, кишна кабаница plášť do deště či plášť do dažďa
24./ Staroslověnština: palto – palto znamená kabát
25./ Španělština: abrigo - Abrigo, ABRIGO, abrigo - substantivum maskulina se členem určitým: elabrigo – El abrigo, EL ABRIGO, el abrigo - substantivum maskulina se členem neurčitým: unabrigo – Un abrigo, UN ABRIGO, un abrigo znamená ve všeobecnosti kabát nebo plášť; čaketa - Chaqueta, CHAQUETA, chaqueta - substantivum feminina se členem určitým: lačaketa – La chaqueta, LA CHAQUETA, la chaqueta - substantivum feminina se členem neurčitým: unačaketa – Una chhaqueta, UNA CHAQUETA, una chaqueta znamená kabát, sako, kabátek či kabátik; abrigodepliel – Abrigo de piel, ABRIGO DE PIEL, abrigo de piel - substantivum maskulina se členem určitým: elabrigodepliel – El abrigo de piel, EL ABRIGO DE PIEL, el abrigo de piel - substantivum maskulina se členem neurčitým: unabrigodepiel – Un abrigo de piel, UN ABRIGO DE PIEL, un abrigo de piel znamená kožich, kožišinový kabát či kožuch, kožušinový kabát; anebo též i: abrigodeplieles – Abrigo de pieles, ABRIGO DE PIELES, abrigo de pieles - substantivum maskulina se členem určitým: elabrigodeplieles – El abrigo de pieles, EL ABRIGO DE PIELES, el abrigo de pieles - substantivum maskulina se členem neurčitým: unabrigodepieles – Un abrigo de pieles, UN ABRIGO DE PIELES, un abrigo de pieles znamená kožich, kožišinový kabát či kožuch, kožušinový kabát; ympermeable – Impermeable, IMPERMEABLE, impermeable - substantivum maskulina se členem určitým: elympermeable – El impermeable, EL IMPERMEABLE, el impermeable - substantivum maskulina se členem neurčitým: unympermeable – Un impermeable, UN IMPERMEABLE, un impermeable znamená nepromokavý kabát, plášť do deště či nepremokavý kabát, plášť do dažďa
26./  Švédština: rokken – Rocken, ROCKEN, rocken – přízvuk je na samohlásce “o” – znamená to kabát; pälsen nebo pelsen – Pälsen, PÄLSEN, pälsen znamená kožich či kožuch; - samohláska “ä” se vyslovuje podobně, jako se vyslovuje “ä” ve slovenštině, a ti co toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ä” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; överokken nebo everokken – Överrocken, ÖVERROCKEN, överrocken znamená plášť; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině či maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; rengnkappen – Regnkappan, REGNKAPPAN, regnkappan znamená plášť do deště či plášť do dažďa
27./ Turečtina: žaket – Jaket, JAKET, jaket znamená kabát, sako, žaket
28./ Ukrajinština: bljúzka – bljuzka – Блюзка, БЛЮЗКА, блюзка znamená kabát


60.7.8./ česky: košile slovensky: košeľa   (podstatné jméno) :
1./Angličtina: šét – Shirt, SHIRT, shirt znamená košile, blůza, tričko či košeľa, blúza, tričko; ‘puleuve nebo ‘puleuvr – Pullover, PULLOVER, pullover znamená svetr, pulovr či sveter, pulóver; blauz – Blouse, BLOUSE, blouse znamená blůza, halena, halenka či blúza, halena; ‘džézi – Jersey, JERSEY, jersey znamená pletený svetr, pletený kabátek, silný svetr, vlněný svetr, bavlněné tričko či pletený sveter, pletený kabátik, silný sveter, vlnený sveter, bavlnené tričko; smok – Smock, SMOCK, smock znamená halena pracovní, halenka pracovní, pracovní plášť, pracovní šaty či halena pracovná, halenka pracovná, pracovný plášť, pracovné šaty; swete nebo swetr – Sweater, SWEATER, sweater znamená svetr, sportovní svetr či sveter, športový sveter; vúlly – Woolly, WOOLLY, woolly znamená vlněný svetr či vlnený sveter
2./ Arabština: qamíS - qamíS je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko-syrský; gamíS - gamíS je hovorový výraz perského zálivu; qámežža – qámežža je hovorový výraz marocký; Surijja – Surijja je hovorový výraz tuniský; – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem košile či košeľa; blúza - blúza je výraz spisovní; bilúza – bilúza je hovorový výraz egyptsko-syrský; blúZa - blúZa je hovorový výraz marocko – tuniský; – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem halenka, halena, blůza či blúza; blúfer – blúfer znamená svetr či sveter; blúza – blúza znamená blůza či blúza; blúza Haríríja – blúza Haríríja znamená blůza hedvábná či blúza hodvábna; blúza chajšijja – blúza chajšijja znamená blůza plátěná či blúza plátená; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: ríza – riza – Риза, РИЗА, риза znamená košile či košeľa; mžka ríza – mъžka riza – Мъжка риза, МЪЖКА РИЗА, мъжка риза znamená pánská košile či pánska košeľa; žénska ríza – ženska riza – Женска риза, ЖЕНСКА РИЗА, женска риза znamená dámská košile či dámska košeľa; ríza s dlg rkáv – riza s dъlъg rъkаv – Риза с дълъг ръкав, РИЗА С ДЪЛЪГ РЪКАВ, риза с дълъг ръкав znamená košile s dlouhými rukávy či košeľa s dlhými rukávmi; ríza s ks rkáv – riza s kъs rъkаv – Риза с къс ръкав, РИЗА С КЪС РЪКАВ, риза с къс ръкав znamená košile s krátkými rukávy či košeľa s krátkymi rukávmi; pulóver – pulover – Пуловер, ПУЛОВЕР, пуловер znamená pulovr, svetr či pulóver, sveter; vlnen pulóver – vъlnen pulover – Вълнен пуловер, ВЪЛНЕН ПУЛОВЕР, вълнен пуловер znamená vlněný svetr, vlněný pulovr či vlnený sveter, vlnený pulóver; pulóverče – puloverče – Пуловерче, ПУЛОВЕРЧЕ, пуловерче znamená svetřík, dámský svetřík či svetrík, dámsky svetrík
4./ Čínština: čchen-šan - čchen-šan znamená košile či košeľa; – při výslovnosti u “šan” tón melodie je rovný ve vysoké poloze; máo-í – máo-í znamená svetr či sveter
5./ Dánština: skjórde – Skjorte, SKJORTE, skjorte znamená košile či košeľa; tš:oje – Trøje, TRØJE, trøje znamená svetr či sveter
6./ Esperanto: čemizo – Čemizo, ČEMIZO, čemizo znamená košile či košeľa; bluzo – Bluzo, BLUZO, bluzo znamená blůza, halena, halenka či blúza, halena, halenka
7./ Finština: pajta – Paita, PAITA, paita – přízvuk je na první slabice “pat”, respektive na její samohlásce “a” – a znamená to košile či košeľa; puseron – Puseron, PUSERON, puseron znamená svetr či sveter
8./ Francouzština: šemíz – Chemise, CHEMISE, chemise - substantivum feminina se členem určitým: lašemíz – La chemise, LA CHEMISE, la chemise - substantivum feminina se členem neurčitým: unešemíz – Une chemise, UNE CHEMISE, une chemise znamená košile či košeľa; pül nebo pyl – Pull, PULL, pull - substantivum maskulina se členem určitým: lepül nebo lepyl – Le pull, LE PULL, le pull - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpül nebo unpyl – Un pull, UN PULL, un pull znamená svetr, pulovr či sveter, pulóver 
9./ Hindština: kamíz – kamíz znamená košile či košeľa; svítar – svítar znamená svetr či sveter
10./ Holandština: hemd – Hemd, HEMD, hemd anebo společně i se členem: hethemd – Het hemd, HET HEMD, het hemd znamená košile či košeľa; tröü nebo trey – Trui, TRUI, trui anebo společně i se členem: detröü nebo detrey – De trui, DE TRUI, de trui znamená svetr či sveter; - samohláska “ü” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně, stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”; samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině či maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”, a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
11./ Indonézština: kemeďa – Kemédja, KEMÉDJA, kemédja znamená košile či košeľa
12./ Italština: kamíča – Camicia, CAMICIA, camicia - substantivum feminina se členem určitým: lakamíča – La camicia, LA CAMICIA, la camicia - substantivum feminina se členem neurčitým: unakamíča – Una camicia, UNA CAMICIA, una camicia znamená košile či košeľa; maglióne – Maglióne, MAGLIÓNE, maglióne - substantivum maskulina se členem určitým: ilmaglióne – Il maglióne, IL MAGLIÓNE, il maglióne - substantivum maskulina se členem neurčitým: unmaglióne – Un maglióne, UN MAGLIÓNE, un maglióne znamená svetr, pulovr, sportovní pulovr či sveter, pulóver, športový pulóver; kamičetta – Camicetta, CAMICETTA, camicetta - substantivum feminina se členem určitým: lakamičetta – La camicetta, LA CAMICETTA, la camicetta - substantivum feminina se členem neurčitým: unakamičetta – Una camicetta, UNA CAMICETTA, una camicetta znamená halena, halenka; pullover – Pullover, PULLOVER, pullover - substantivum maskulina se členem určitým: ilpullover – Il pullover, IL PULLOVER, il pullover - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpullover – Un pullover, UN PULLOVER, un pullover znamená svetr, pulovr či sveter, pulóver; kasača – Casacca, CASACCA, casacca - substantivum feminina se členem určitým: lakasača – La casacca, LA CASACCA, la casacca - substantivum feminina se členem neurčitým: unakasača – Una casacca, UNA CASACCA, una casacca znamená halena, halenka; kamičiotto – Camiciotto, CAMICIOTTO, camiciotto - substantivum maskulina se členem určitým: ilkamičiotto – Il camiciotto, IL CAMICIOTTO, il camiciotto - substantivum maskulina se členem neurčitým: unkamičiotto – Un camiciotto, UN CAMICIOTTO, un camiciotto znamená halena, halenka
13./ Korejština: šacy – šacy znamená košile či košeľa; suwetcho – suwetcho znamená svetr či sveter; - při výslovnosti substantiva “suwetcho” jeho samohlásku “u” artikulujeme zhruba uprostřed mezi přední samohláskou “i” a zadní samohláskou “u”, jen je poněkud otevřenější než tyto dvě; - při výslovnosti substantiva “suwetcho” jeho samohlásku “o” vyslovujeme podobně jako v češtině či slovenštině, zde v korejštině je však tato samohláska “o” otevřenější a vyslovuje se bez zaokrouhlení rtů
14./ Latina: kamisa – Camisa, CAMISA, camisa znamená košile či košeľa; kamisia – Camisia, CAMISIA, camisia znamená košile či košeľa; subúkula – Subucula, SABUCULA, sabucula znamená košile, spodní oděv či košeľa, spodný odev; tunika – Tunica, TUNICA, tunica znamená košile, spodní prádlo, povlak, obal, někdejší římský spodní oděv či košeľa, spodné prádlo, spodná bielizeň, povlak, obal, niekdajší rímsky spodný odev
15./ Maďarština: ing – Ing, ING, ing anebo společně se členem neurčitým: eďing – Egy ing, EGY ING, egy ing znamená košile či košeľa
16./ Němčina: Hemd – Hemd, HEMD - substantivum neutra se členem určitým: DasHemd – Das Hemd, DAS HEMD, das Hemd - substantivum neutra se členem neurčitým: AjnHemd – Ein Hemd, EIN HEMD, ein Hemd  znamená košile či košeľa; Oberhemd – Oberhemd, OBERHEMD - substantivum neutra se členem určitým: DasOberhemd – Das Oberhemd, DAS OBERHEMD, das Oberhemd - substantivum neutra se členem neurčitým: AjnOberhemd – Ein Oberhemd, EIN OBERHEMD, ein Oberhemd  znamená košile či košeľa; Pulóve – Pullover, PULLOVER - substantivum maskulina se členem určitým: DerPulóve – Der Pullover, DER PULLOVER, der Pullover - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnPulóve – Ein Pullover, EIN PULLOVER, ein Pullover znamená svetr pulovr, pletená blůza či sveter, pulóver, pletená blúza; Pully – Pulli, PULLI - substantivum maskulina se členem určitým: DerPully – Der Pulli, DER PULLI, der Pulli - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnPully – Ein Pulli, EIN PULLI, ein Pulli znamená svetr, pulovr, svetřík či sveter, pulóver, svetrík; Sweatr – Sweater, SWEATER - substantivum maskulina se členem určitým: DerSweatr – Der Sweater, DER SWEATER, der Sweater - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnSweatr – Ein Sweater, EIN SWEATER, ein Sweater znamená svetr či sveter; Bluze – Bluse, BLUSE - substantivum feminina se členem určitým: DýBluze – Die Bluse, DIE BLUSE, die Bluse - substantivum feminina se členem neurčitým: AjneBluze – Eine Bluse, EINE BLUSE, eine Bluse znamená blůza, halena, halenka či blúza, halena, halenka; Kittel – Kittel, KITTEL - substantivum maskulina se členem určitým: DerKittel – Der Kittel, DER KITTEL, der Kittel - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnKittel – Ein Kittel, EIN Kittel, ein Kittel znamená halena, halenka; Strikjake – Strickjacke, STRICKJACKE - substantivum feminina se členem určitým: DýStrikjake – Die Strickjacke, DIE STRICKJACKE, die Strickjacke - substantivum feminina se členem neurčitým: AjneStrikjake – Eine Strickjacke, EINE STRICKJACKE, eine Strickjacke znamená svetr, pletená vesta či sveter, pletená vesta; Volljake – Wolljacke, WOLJACKEJACKE - substantivum feminina se členem určitým: DýVolljake – Die Wolljacke, DIE WOLLJACKE, die Wolljacke - substantivum feminina se členem neurčitým: AjneVolljake – Eine Wolljacke, EINE WOLLJACKE, eine Wolljacke znamená svetr či sveter – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: šurte – Skjorte, SKJORTE, skjorte znamená košile či košeľa; genser – Genser, GENSER, genser znamená svetr či sveter;
18./ Polština: košula – Koszula, KOSZULA, koszula znamená košile či košeľa; sveter – Sweter, SWETER, sweter znamená svetr či sveter; bluza – Bluza, BLUZA, bluza znamená blůza či blúza; sukmana – Sukmana, SUKMANA, sukmana znamená halena, vesnická halena či halena, dedinská halena; siermienga – Siermięga, SIERMIĘGA, siermięga znamená halena, vesnické šaty z domácího sukna či halena, dedinské šaty z domáceho súkna
19./ Portugalština: kamíza – Camisa, CAMISA, camisa znamená košile či košeľa; pulovr – Pulover, PULOVER, pulover znamená svetr, pulovr či sveter, pulóver; blúza – Blusa, BLUSA, blusa znamená halenka, halena, blůza či halenka, halena, blúza
20./ Rumunština: kamáše – Cămaşe, CĂMAŞE, cămaşe znamená košile či košeľa
21./ Ruština: saróčka – soročka – Сорочка, СОРОЧКА, сорочка znamená košile či košeľa; rubáška – rubaška – Рубашка, РУБАШКА, рубашка znamená košile či košeľa; rubácha – rubacha – Рубаха, РУБАХА, рубаха znamená ruská bluza, košile či košeľa; svíter – sviter – Свитер, СВИТЕР, свитер znamená svetr či sveter; blúza – bluza – Блуза, БЛУЗА, блуза znamená blůza, halena, halenka či blúza, halena, halenka; pulóver – pulover – Пуловер, ПУЛОВЕР, пуловер znamená pulovr či pulóver; kófta – kofta – Кофта, КОФТА, кофта znamená blůza, svetr, halena, halenka či blúza, sveter, halena, halenka; kóftočka – koftočka – Кофточка, КОФТОЧКА, кофточка znamená bluzka, bluzička, halenka, jupka či blúza, blúzička, halenka, jupka; kúrtka – kurtka – Куртка, КУРТКА, куртка znamená bluza, blůza, halena, halenka, bunda, krátký panský kabát či blúza, halena, halenka, bunda, krátky pánsky kabát; gimnastjorka – gimnastjorka – Гимнастёrka, ГИМНАСТЁРКА, гимнастёрка znamená blůza, vojenská blůza, vojenský kabátec či blúza, vojenská blúza, vojenský kabátec či blúza, vojenská blúza, vojenský kabátec; kíteľ – kitelь – Китель, КИТЕЛЬ, китель znamená blůza, kabátec s jednou řadou knoflíků, krátký vojenský kabát se stojatým límcem či blúza, kabátec s jedným radom gombíkov, krátky vojenský kabát so stojatým límcom; džémper – džemper – Джемпер, ДЖЕМПЕР, джемпер znamená svetr, dámský svetr či sveter, dámsky sveter
22./ Řečtina: pukámiso – poykamiso – Πουκαμισο, ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ, πουκαμισο anebo společně i se členem se to píše: topukámiso – to poykamiso – Το πουκαμισο, ΤΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ, το πουκαμισο znamená košile či košeľa; bluza – mployza – Μπλουζα, ΜΠΛΟΥΖΑ, μπλουζα anebo společně i se členem se to píše: ibluza – i mployza – Η μπλουζα, Η ΜΠΛΟΥΖΑ, η μπλουζα znamená halenka, halena, blůza či blúza; pulóver – poylober – Πουλοβερ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, πουλοβερ anebo společně i se členem se to píše: topulóver – to poylober – Το πουλοβερ, ΤΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ, το πουλοβερ znamená pulovr, svetr či pulóver, sveter; zakéta – zaketa – Ζακετα, ΖΑΚΕΤΑ, ζακετα anebo společně i se členem se to píše: izakéta – i zaketa – Η ζακετα, Η ΖΑΚΕΤΑ, η ζακετα znamená svetr, pletená vesta či sveter, pletená vesta
23./ Srbochorvatština: košuľa – Košulja, KOŠULJA, košulja – Кошуља, КОШУЉА, кошуља znamená košile či košeľa; muška košuľa – Muška košulja, MUŠKA KOŠULJA, muška košulja – Мушка кошуља, МУШКА КОШУЉА, мушка кошуља znamená pánská košile či pánska košeľa; ženska košuľa – Ženska košulja, ŽENSKA KOŠULJA, ženska košulja – Женска кошуља, ЖЕНСКА КОШУЉА, женска кошуља znamená košile či košeľa; košuľa s dugačkim rukavima – Košulja s dugačkim rukavima, KOŠULJA S DUGAČKIM RUKAVIMA, košulja s dugačkim rukavima – Кошуља с дугачким рукавима, КОШУЉА С ДУГАЧКИМ РУКАВИМА, кошуља с дугачким рукавима znamená košile s dlouhými rukávy či košeľa s dlhými rukávmi; košuľa s kratkim rukavima – Košulja s kratkim rukavima, KOŠULJA S KRATKIM RUKAVIMA, košulja s kratkim rukavima – Кошуља с дугачким рукавима, КОШУЉА С ДУГАЧКИМ РУКАВИМА, кошуља с дугачким рукавима znamená košile s krátkými rukávy či košeľa s krátkymi rukávmi; bluza – Bluza, BLUZA, bluza – Блуза, БЛУЗА, блуза znamená blůza, halena, halenka či blúza, halena, halenka; pulover – Pulover, PULOVER, pulover – Пуловер, ПУЛОВЕР, пуловер znamená pulovr či pulóver; džemper – Džemper, DŽEMPER, džemper – Џемпер, ЏЕМПЕР, џемпер znamená svetr či sveter; vuneni džemper – Vuneni džemper, VUNENI DŽEMPER, vuneni džemper – Вунени џемпер, ВУНЕНИ џемпер, вунени џемпер znamená vlněný svetr či vlnený sveter 
24./ Staroslověnština: riza – riza
25./ Španělština: kamísa - Camisa, CAMISA, camisa - substantivum feminina se členem určitým: lakamísa – La camisa, LA CAMISA, la camisa - substantivum feminina se členem neurčitým: unakamísa – Una camisa, UNA CAMISA, una camisa znamená košile či košeľa; chersej - Jersey, JERSEY, jersey - substantivum maskulina se členem určitým: elchersej – El jersey, EL JERSEY, el jersey - substantivum maskulina se členem neurčitým: unchersej – Un jersey, UN JERSEY, un jersey – při výslovnosti přízvuk je na poslední slabice “sej”, respektive na její samohlásce “e”; a znamená to svetr či sveter; blusa - Blusa, BLUSA, blusa - substantivum feminina se členem určitým: lablusa – La blusa, LA BLUSA, la blusa - substantivum feminina se členem neurčitým: unablusa – Una blusa, UNA BLUSA, una blusa znamená blůza, halena, halenka či blúza, halena, halenka; suéter - Suéter, SUÉTER, suéter - substantivum maskulina se členem určitým: elsuéter – El suéter, EL SUÉTER, el suéter - substantivum maskulina se členem neurčitým: unsuéter – Un suéter, UN SUÉTER, un suéter znamená svetr či sveter
26./  Švédština: šúrtan – Skjortan, SKJORTAN, skjortan znamená košile či košeľa; tröj-ja nebo trej-ja – Tröja, TRÖJA, tröja znamená svetr či sveter; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e
27./ Turečtina: gömlek či gjömlek nebo gemlek či gjemlek – Gömlek, GÖMLEK, gömlek znamená košile či košeľa; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině či maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”, a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; bluz – Bluz, BLUZ, bluz znamená blůza či blúza; kazak – Kazak, KAZAK, kazak znamená svetr či sveter; süeter nebo syeter – Süeter, SÜETER, süeter znamená svetřík či svetrík; - samohláska “ü” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně, stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”
28./ Ukrajinština: saróčka – soročka – Сорочка, СОРОЧКА, сорочка znamená košile či košeľa


61.7.9./ česky i slovensky: ponožky (podstatné jméno) :
1./Angličtina: sok – Sock, SOCK, sock znamená ponožka - singulár; soks – Socks, SOCKS, socks znamená ponožky – plurál; stokiη – Stocking, STOCKING, stocking – přízvuk je na samohlásce “o” – a znamená to punčocha či pančucha; stokiηz – Stockings, STOCKINGS, stockings – přízvuk je na samohlásce “o” – a znamená to punčochy či pančuchy
2./ Arabština: súkját - súkját je výraz spisovní; šaráb - šaráb je hovorový výraz egyptsko-syrský; tqášer qSár - tqášer qSár je hovorový výraz marocký; kláset - kláset je hovorový výraz tuniský; – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem ponožky; anebo další možnost: džawárib – džawárib znamená ponožky
3./ Bulharština: ksi čorápi – kъsi čorapi – Къси чорапи, КЪСИ ЧОРАПИ, къси чорапи znamená ponožky; tópli ksi čorápi – topli kъsi čorapi – Топли къси чорапи, ТОПЛИ КЪСИ ЧОРАПИ, топли къси чорапи znamená teplé ponožky; čorápa – čorapa – ЧОРАПА, чорапа, чорапа znamená punčocha či pančucha;  čorápi - čorapi – ЧОРАПИ, ЧОРАПИ, чорапи znamená punčochy či pančuchy
4./ Čínština: wa-c’ - wa-c’ znamená ponožky; – při výslovnosti u “wa” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština: häresoker nebo häresoker – Herresokker, HERRESOKKER, herresokker znamená ponožky, pánské ponožky; - toto “ä” se vysloví obdobně jako se vyslovuje “ä”, ve slovenštině a ti co toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ä” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; strömbe nebo strembe – Strömpe, STRÖMPE, strömpe znamená punčocha či pančucha; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině či maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”, a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”;
6./ Esperanto: kalcino – Kalcino, KALCINO, kalcino znamená ponožka - singulár; kalcinoj – Kalcinoj, KALCINOJ, kalcinoj znamená ponožky – plurál; štrumpo – Štrumpo, ŠTRUMPO, štrumpo znamená punčocha či pančucha; štrumpoj – Štrumpoj, ŠTRUMPOJ, štrumpoj znamená punčochy či pančuchy
7./ Finština: puolysukat – Puolisukat, PUOLISUKAT, puolisukat – přízvuk je na první slabice “pu”, respektive na její samohlásce “u” – a znamená to: ponožky; sukka – Sukka, SUKKA, sukka – přízvuk je na samohlásce “u” – a znamená to: punčocha či pančucha
8./ Francouzština: šoset – Chausette, CHAUSETTE, chausette - substantivum feminina singuláru se členem určitým: lašoset – La chausette, LA CHAUSETTE, la chausette - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: unešoset – Une chausette, UNE CHAUSETTE, une chausette znamená ponožka - singulár; šosets – Chausettes, CHAUSETTES, chausettes - substantivum plurálu se členem určitým: lesšosets – Les chausettes, LES CHAUSETTES, les chausettes - substantivum plurálu se členem neurčitým: desšosets – Des chausettes, DES CHAUSETTES, des chausettes znamená ponožky – plurál; ba – Bas, BAS, bas - substantivum plurálu se členem určitým: léba – Les bas, LES BAS, les bas - substantivum plurálu se členem neurčitým: déba – Des bas, DES BAS, des bas znamená punčochy či pančuchy
9./ Hindština: mózé – mózé znamená ponožky
10./ Holandština: soken – Sokken, SOKKEN, sokken anebo společně i se členem: desoken – De soken, DE SOKEN, de soken – přízvuk je na samohlásce “o”, a znamená to: ponožky
11./ Indonézština: kaus kaki – Kaus kaki, KAUS KAKI, kaus kaki znamená ponožky
12./ Italština: kalcíno – Calzino, CALZINO, calzino - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ilkalcíno – Il calzino, IL CALZINO, il calzino - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unkalcíno – Un calzino, UN CALZINO, un calzino znamená ponožka - singulár; kalcíny – Calzini, CALZINI, calzini - substantivum maskulina plurálu se členem určitým: ikalcíny – I calzini, I CALZINI, i calzini znamená ponožky – plurál; kalca – Calza, CALZA, calza - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: lakalca – La calza, La CALZA, la calza - substantivum feminina anebo společně i se členem neurčitým: unakalca – Una calza, UNA CALZA, una calza znamená punčocha či pančucha; kalce – Calze, CALZE, calze anebo toto substantivum množného čísla společně i se členem určitým: lekalce – Le calze, Le CALZE, le calze znamená punčochy či pančuchy
13./ Korejština:  jangmal – jangmal znamená ponožky
14./ Latina: kalcina – Calcina, CALCINA, calcina znamená ponožka - singulár; kalcine – Calcinæ, CALCINÆ, calcinæ znamená ponožky – plurál; tybiále – Tibiale, TIBIALE, tibiale znamená punčocha či pančucha; tybiálés – Tibiales, TIBIALES, tibiales znamená punčochy či pančuchy
15./ Maďarština: haryšňa – Harisnya, HARISNYA, harisnya anebo společně se členem neurčitým: eďharyšňa – Egy harisnya, EGY HARISNYA, egy harisnya znamená punčochy či pančuchy; rövid či revid – Rövid, RÖVID, rövid znamená krátký; rövid haryšňa či revid haryšňa – Rövid harisnya, RÖVID HARISNYA, rövid harisnya znamená krátké punčochy, ponožka či krátke pančuchy, ponožky; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině, a těm, co toto německé “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”, a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
16./ Němčina: Zoke – Socke, SOCKE - substantivum feminina se členem určitým: DýZoke – Die Socke, DIE SOCKE, die Socke - substantivum feminina se členem neurčitým: AjneZoke – Eine Socke, EINE SOCKE, eine Socke znamená ponožka - singulár; Zokn – Socken, SOCKEN – substantivum plurálu se členem určitým: DýZokn – Die Socken, DIE SOCKEN, die Socken a substantivum plurálu se členem neurčitým: Zokn – Socken, SOCKEN, Socken znamená ponožky – plurál; Štrumpf – Strumpf, STRUMPF - substantivum maskulina se členem určitým: DerŠtrumpf – Der Strumpf, DER STRUMPF, der Strumpf - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnŠtrumpf – Ein Strumpf, EIN STRUMPF, ein Strumpf znamená punčocha či pančucha; Štrumpfe – Strümpfe, STRÜMPFE – substantivum plurálu se členem určitým: DýŠtrumpfe – Die Strümpfe, DIE STRÜMPFE, die Strümpfe a substantivum plurálu se členem neurčitým: Štrumpfe – Strümpfe, STRÜMPFE, Strümpfe znamená punčochy či pančuchy – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: sokker – Sokker, SOKKER, sokker znamená ponožky
18./ Polština: skarpétka – Skarpetka, SKARPETKA, skarpetka znamená ponožka - singulár; skarpétki – Skarpetki, SKARPETKI, skarpetki znamená ponožky – plurál; pońčocha – Pończocha, POŃCZOCHA, pończocha znamená punčocha či pančucha; pońčochy – Pończochy, POŃCZOCHY, pończochy znamená punčochy či pančuchy
19./ Portugalština: méjijas pára ómeňs – Meias para homens, MEIAS PARA HOMENS, meias para homens  znamená ponožky “pro lidi”, tj. univerzální ponožky pro muže i pro ženy; méja – Meia, MEIA, meia ponožka, punčocha, dámská ponožka, dámská punčocha; méjijas - Meias de senhora, MEIAS DE SENHORA, meias de senhora  dámské ponožky, dámské punčochy; peúga – Peúga, PEÚGA, peúga znamená ponožka, pánská ponožka; peúgas – Peúgas, PEÚGAS, peúgas znamená ponožky, pánské ponožky
20./ Rumunština: čorapj skurt – Ciorapi scurt, CIORAPI SCURT, ciorapi scurt znamená pánské ponožky; šoséte – Şosete, Şosete, şosete znamená dámské ponožky
21./ Ruština: nasók – nosok – Носок, НОСОК, носок znamená ponožka - singulár; naskí – noski – Носки, НОСКИ, носки znamená ponožky – plurál; čulók – čulok – Чулок, ЧУЛОК, чулок znamená punčocha či pančucha; čulkí – čulki – Чулки, ЧУЛКИ, чулки znamená punčochy či pančuchy; pára čulók - para čulok – Пара чулок, ПАРА ЧУЛОК, пара чулок znamená pár punčoch či pár pančúch; čulóček – čuloček – Чулочек, ЧУЛОЧЕК, чулочек znamená punčoška či pančuška
22./ Řečtina: kálca – káltsa – Καλτσα, ΚΑΛΤΣΑ, καλτσα anebo společně i se členem se to píše: ikalca – i káltsa – Η καλτσα, Η ΚΑΛΤΣΑ, η καλτσα znamená ponožka i punčocha - singulár; káltses – káltses – Καλτσες, ΚΑΛΤΣΕΣ, καλτσες anebo společně i se členem se to píše: ikáltses – i káltses – Η καλτσες, Η ΚΑΛΤΣΕΣ, η καλτσες znamená ponožky – plurál; kalsón – kalson – Καλσον, ΚΑΛΣΟΝ, καλσον anebo společně i se členem se to píše: tokalsón – to kalson – Το καλσον, ΤΟ ΚΑΛΣΟΝ, το καλσον znamená punčochy či pančuchy
23./ Srbochorvatština: čarapa – Čarapa, ČARAPA, čarapa – Чарапа, ЧАРАПА, чарапа znamená punčocha - singulár; čarape – Čarape, ČARAPE, čarape – Чарапе, ЧАРАПЕ, чарапе znamená punčochy, punčocháče – plurál; kratka čarapa – Kratka čarapa, KRATKA ČARAPA, kratka čarapa – Кратка чарапа, КРАТКА ЧАРАПА, кратка чарапа znamená ponožka - singulár; kratke čarape – Kratke čarape, KRATKE ČARAPE, kratke čarape – Кратке чарапе, КРАТКЕ ЧАРАПЕ, кратке чарапе znamená ponožky – plurál; čapara – Čarapa, ČARAPA, čarapa – Чарапа, ЧАРАПА, чарапа znamená punčocha či pančucha; čarape – Čarape, ČARAPE, čarape – ЧАРАПЕ, чарапе, чарапе znamená punčochy či pančuchy
24./ Staroslověnština: čorapi – čorapi znamená ponožky – plurál; čorapa – čorapa znamená punčocha či pančucha; čorapi - čorapi znamená punčochy či pančuchy
25./ Španělština: kalcetín - Calcetín, CALCETÍN, calcetín - substantivum maskulina se členem určitým: elkalcetín – El calcetín, EL CALCETÍN, el calcetín - substantivum maskulina se členem neurčitým: unkalcetín – Un calcetín, UN CALCETÍN, un calcetín znamená ponožka - singulár; kalcetines - Calcetines, CALCETINES, calcetines - substantivum maskulina se členem určitým: loskalcetines – Los calcetines, LOS CALCETINES, los calcetines znamená ponožky – plurál; médja – Media, MEDIA, media - substantivum feminina se členem určitým: lamédja – La media, LA MEDIA, la media - substantivum feminina se členem neurčitým: unamédja – Una media, UNA MEDIA, una media znamená punčocha či pančucha; médjas - Medias, MEDIAS, medias - substantivum feminina se členem určitým: lasmédjas – Las medias, LAS MEDIAS, las medias znamená punčochy či pančuchy
26./  Švédština: därförat nebo derferat – Därför att, DÄRFÖR ATT, därför att znamená ponožky; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině či maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”, a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; herstrümporna nebo herstrymporna – Herrstrumporna, HERRSTRUMPORNA, herrstrumporna znamená pánské ponožky; - samohláska “ü” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně, stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”; strumpurna – Strumporna, STRUMPORNA, strumporna znamená punčochy či pančuchy
27./ Turečtina: čorap – Çorap, ÇORAP, çorap znamená ponožky; čoraplar – Çoraplar, ÇORAPLAR, çoraplar znamená ponožky; čorap – Çorap, ÇORAP, çorap znamená punčocha či pančucha; kadyn corabı – Kadın çorabı, KADIN ÇORABI, kadın çorabi znamená punčochy či pančuchy
28./ Ukrajinština: škarpétky – škarpetki – Шкарпетки, ШКАРПЕТКИ, шкарпетки znamená ponožky; pančócha - pančocha – Панчоха, ПАНЧОХА, панчоха znamená punčocha či pančucha; pančóchy - pančochy – Панчохы, ПАНЧОХЫ, панчохы znamená punčochy či pančuchy


62.7.10./ česky i slovensky: rukavice (podstatné jméno) :
1./Angličtina: glav – Glove, GLOVE, glove znamená rukavice, prstová rukavice mající všech pět prstů či rukavica, prstová rukavica majúca všetkých päť prstov – singulár; glavz – Gloves, GLOVES, gloves znamená rukavice, prstové rukavice mající všech pět prstů či rukavice, prstové rukavica majúce všetkých päť prstov – plurál; mitn – Mitten, MITTEN, mitten znamená rukavice, rukavice s jedním prstem, palčák či rukavica, kožená rukavica s jedným prstom, palčiak - singulár; mitnz – Mittens, MITTENS, mittens znamená rukavice, kožené rukavice s jedním prstem, palčáky či rukavice, kožené rukavice s jedným prstom, palčiaky – plurál; ‘góntlit – Gauntlet, GAUNTLET, gauntlet znamená rukavice pro řidiče či rukavica pre šoféra - singulár; ‘góntlits – Gauntlets, GAUNTLETS, gauntlets znamená rukavice pro řidiče či rukavice pre šoféra – plurál
2./ Arabština: kaff – kaff znamená rukavice; kufúf - kufúf znamená rukavice
3./ Bulharština: rkavíca – rъkavica – Ръкавица, РЪКАВИЦА, ръкавица znamená ve všeobecnosti: rukavice či rukavica - singulár; rkavícе – rъkavicе – Ръкавице, РЪКАВИЦЕ, ръкавице znamená ve všeobecnosti: rukavice – plurál; kóžena rkavíca – kožena rъkavica – Кожена ръкавица, КОЖЕНА РЪКАВИЦА, кожена ръкавица znamená kožená rukavice či kožená rukavica - singulár; kóženy rkavícе – koženi rъkavicе – Кожени ръкавице, КОЖЕНИ РРЪКАВИЦЕ, кожени ръкавице znamená kožené rukavice – plurál; tópla rkavíca – topla rъkavica – Топла ръкавица, ТОПЛА РЪКАВИЦА, топла ръкавица znamená teplá rukavice či teplá rukavica - singulár; tóply rkavícе – topli rъkavicе – Топли ръкавице, ТОПЛИ РЪКАВИЦЕ, топли ръкавице znamená teplé rukavice – plurál
4./ Čínština: šou-tchao - šou-tchao znamená rukavice; – při výslovnosti u “tchao” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština: hansker – Handsker, HANDSKER, handsker – přízvuk je na samohlásce “a”, a znamená to: rukavice
6./ Esperanto: ganto – Ganto, GANTO, ganto znamená rukavice či rukavica - singulár; gantoj – Gantoj, GANTOJ, gantoj znamená rukavice - plurál
7./ Finština: käsine nebo kesine – Käsine, KÄSINE, käsine – přízvuk je na samohlásce “ä”, a znamená to: rukavice; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: gañ – Gant, GANT, gant - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: lgañ – Le gant, LE GANT, le gant - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: ungañ – Un gant, UN GANT, un gant znamená rukavice či rukavica - singulár; gans – Gants, GANTS, gants - substantivum plurálu se členem určitým: lesgans – Les gants, LES GANTS, les gants - substantivum plurálu se členem neurčitým: desgans – Des gants, DES GANTS, des gants znamená rukavice - plurál
9./ Hindština: dastáné - dastáné znamená rukavice
10./ Holandština: handschun – Handschoen, HANDSCHOEN, handschoen anebo společně i se členem: dehandschun – De handschoen, DE HANDSCHOEN, de handschoen – přízvuk je na samohlásce “a”, a znamená to: rukavice
11./ Indonézština: sarung tangan – Sarung tangan, SARUNG TANGAN, sarung tangan znamená rukavice
12./ Italština: guanto – Guanto, GUANTO, guanto - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ilguanto – Il guanto, IL GUANTO, il guanto - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unguanto – Un guanto, UN GUANTO, un guanto znamená rukavice či rukavica - singulár; guanty – Guanti, GUANTI, guanti - substantivum maskulina plurálu se členem určitým: iguanty – I guanti, I GUANTI, i guanti znamená rukavice - plurál
13./ Korejština: čanggap – čanggap znamená rukavice
14./ Latina: chírothéka – Chirotheca, CHIROTHECA, chirotheca znamená rukavice či rukavica - singulár; chírothéce – Chirothecæ, CHIROTHECÆ, chirothecæ znamená rukavice – plurál; digitábulum – Digitabulum, DIGITABULUM, digitabulum znamená rukavice či rukavica - singulár; digitábula – Digitabula, DIGITABULA, digitabula znamená rukavice – plurál; dygitále – Digitale, DIGITALE, digitale znamená rukavice či rukavica - singulár; dygitálés – Digitales, DIGITALES, digitales znamená rukavice – plurál; kaéstus – Cæstus, CÆSTUS, cæstus boxerská rukavice či boxerská rukavica - singulár; kaestua – Cæstua, CÆSTUA, cæstua boxerské rukavice – plurál
15./ Maďarština: kesťü nebo kesťy či kestí – Kesztyű, KESZTYŰ, kesztyű anebo společně se členem neurčitým: eďkesťü nebo eďkesťy či eďkestí – Egy kesztyű, EGY KESZTYŰ, egy kesztyű znamená rukavice; - samohláska “ü” se vyslovuje velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”
16./ Němčina: Hantšú – Handschuh, HANDSCHUH - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerHantšú – Der Handschuh, DER HANDSCHUH, der Handschuh - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnHantšú – Ein Handschuh, EIN HANDSCHUH, ein Handschuh znamená rukavice či rukavica - singulár; ajnpárHantšue - Ein Paar Handschuhe, EIN PAAR HANDSCHUHE, ein Paar Handschuhe znamená: pár rukavic či pár rukavíc; Hantšue – Handschuhe, HANDSCHUHE - substantivum plurálu se členem určitým: DýHantšue – Die Handschuhe, DIE HANDSCHUHE, die Handschuhe - substantivum plurálu se členem neurčitým: Hantšue – Handschuhe, HANDSCHUHE, Handschuhe znamená rukavice – plurál; Fingrhantšú – Fingerhandschuh, FINGERHANDSCHUH - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerFingrhantšú – Der Fingerhandschuh, DER FINGERHANDSCHUH, der Fingerhandschuh - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnFingrhantšú – Ein Fingerhandschuh, EIN FINGERHANDSCHUH, ein Fingerhandschuh znamená rukavice s prsty či rukavica s prstami - singulár; Fingrhantšue – Fingerhandschuhe, FINGERHANDSCHUHE - substantivum plurálu se členem určitým: DýFingrhantšue – Die Fingerhandschuhe, DIE FINGERHANDSCHUHE, die Fingerhandschuhe - substantivum plurálu se členem neurčitým: Fingrhantšue – Fingerhandschuhe, FINGERHANDSCHUHE, Fingerhandschuhe znamená rukavice s prsty či rukavice s prstami – plurál – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: hanske – Hanske, HANSKE, hanske znamená rukavice
18./ Polština: renkavica – Rękawica, RĘKAWICA, rękawica znamená rukavice či rukavica - singulár; renkavicy – Rękawicy, RĘKAWICY, rękawicy znamená rukavice – plurál; renkavíčka – Rękawiczka, RĘKAWICZKA, rękawiczka znamená rukavička - singulár; renkavíčky – Rękawiczki, RĘKAWICZKI, rękawiczki znamená rukavičky – plurál
19./ Portugalština: lúva – Luva, LUVA, luva znamená rukavice či rukavica - singulár; lúvaš – Luvas, LUVAS, luvas znamená rukavice  – plurál; lúvaš sein déduš – Luvas sem dedos, LUVAS SEM DEDOS, luvas sem dedos znamená rukavice – palčáky či rukavice - palčiaky
20./ Rumunština: manuša – Mănuşă, MĂNUŞĂ, mănuşă znamená rukavice
21./ Ruština: pěrčátka nebo pierčátka – perčatka – Перчатка, ПЕРЧАТКА, перчатка znamená rukavice, prstová rukavice mající všech pět prstů či rukavica, prstová rukavica majúca všetkých päť prstov – singulár; pěrčátki nebo pierčátki – perčatki – Перчатки, ПЕРЧАТКИ, перчатки znamená rukavice, prstové rukavice mající všech pět prstů či rukavice, prstové rukavica majúce všetkých päť prstov – plurál; várežka – varežka – Варежка, ВАРЕЖКА, варежка znamená rukavice, pletená nebo vlněná rukavice, palčák či rukavica, pletená alebo vlnená rukavica, palčiak - singulár; várežky – varežki – Варежки, ВАРЕЖКИ, варежки znamená rukavice, pletené nebo vlněné rukavice, palčáky či rukavice, pletené alebo vlnené rukavice, palčiaky – plurál; rukavíca – rukavica – Рукавица, РУКАВИЦА, рукавица znamená rukavice, kožená rukavice s jedním prstem, palčák či rukavica, kožená rukavica s jedným prstom, palčiak - singulár; rukavícy – rukavicy – Рукавицы, РУКАВИЦЫ, рукавицы znamená rukavice, kožené rukavice s jedním prstem, palčáky či rukavice, kožené rukavice s jedným prstom, palčiaky – plurál
22./ Řečtina: ghánty – ganti – Γαντι, ΓΑΝΤΙ, γαντι anebo společně i se členem se to píše: toghánty – to ganti – Το γαντι, ΤΟ ΓΑΝΤΙ, το γαντι znamená rukavice
23./ Srbochorvatština: rukavica – Rukavica, RUKAVICA, rukavica – Рукавица, РУКАВИЦА, рукавица znamená ve všeobecnosti: rukavice či rukavica - singulár; rukavice – Rukavice, RUKAVICE, rukavice – Рукавице, РУКАВИЦЕ, рукавице znamená ve všeobecnosti: rukavice – plurál; kožna rukavica – Kožna rukavica, KOŽNA RUKAVICA, kožna rukavica – Кожна рукавица, КОЖНА РУКАВИЦА, кожна рукавица znamená kožená rukavice či kožená rukavica - singulár; kožne rukavice – Kožne rukavice, KOŽNE RUKAVICE, kožne rukavice – Кожне рукавице, КОЖНЕ РУКАВИЦЕ, кожне рукавице znamená kožené rukavice – plurál; topla rukavica – Topla rukavica, TOPLA RUKAVICA, topla rukavica – Топла рукавица, ТОПЛА РУКАВИЦА, топла рукавица znamená teplá rukavice či teplá rukavica - singulár; tople rukavice – Tople rukavice, TOPLE RUKAVICE, tople rukavice – Топле рукавице, ТОПЛЕ РУКАВИЦЕ, топле рукавице znamená teplé rukavice – plurál; rukavica bez prstiju – Rukavica bez prstiju, RUKAVICA BEZ PRSTIJU, rukavica bez prstiju – Рукавица без прстију, РУКАВИЦА БЕЗ ПРСТИЈУ, рукавица без прстију znamená bezprstová rukavice, palečnice či bezprstová rukavica, palčiak - singulár; rukavice bez prstiju – Rukavice bez prstiju, RUKAVICE BEZ PRSTIJU, rukavice bez prstiju – Рукавице без прстију, РУКАВИЦЕ БЕЗ ПРСТИЈУ, рукавице без прстију znamená bezprstové rukavice, palečnice či bezprstové rukavice, palčiaky  – plurál; smućarska rukavica nebo smuťarska rukavica – Smućarska rukavica, SMUĆARSKA RUKAVICA, smućarska rukavica – Смућарска рукавица, СМУЋАРСКА РУКАВИЦА, смућарска рукавица znamená  rukavice, palečnice, palcová rukavice či rukavica, palčiak, palcová rukavica - singulár; smućarske rukavice nebo smuťarske rukavice – Smućarske rukavice, SMUĆARSKE RUKAVICE, smućarske rukavice – Смућарске Рукавице, СМУЋАРСКЕ РУКАВИЦЕ, смућарске рукавице znamená rukavice, palečnice, palcové rukavice či rukavice, palčiaky, palcové rukavice – plurál; –  pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”; rukavičica – Rukavičica, RUKAVIČICA, rukavičica – Рукавичица, РУКАВИЧИЦА, рукавичица znamená ve všeobecnosti: rukavička - singulár; rukavičice – Rukavičice, RUKAVIČICE, rukavičice – Рукавичице, РУКАВИЧИЦЕ, рукавичице znamená ve všeobecnosti: rukavičky – plurál; kožna rukavičica – Kožna rukavičica, KOŽNA RUKAVIČICA, kožna rukavičica – Кожна рукавичица, КОЖНА РУКАВИЧИЦА, кожна рукавичица znamená kožená rukavička - singulár; kožne rukavičice – Kožne rukavičice, KOŽNE RUKAVIČICE, kožne rukavičice – Кожне рукавичице, КОЖНЕ РУКАВИЧИЦЕ, кожне рукавичице znamená kožené rukavičky – plurál; topla rukavičica – Topla rukavičica, TOPLA RUKAVIČICA, topla rukavičica – Топла рукавичица, ТОПЛА РУКАВИЧИЦА, топла рукавичица znamená teplá rukavička - singulár; tople rukavičice – Tople rukavičice, TOPLE RUKAVIČICE, tople rukavičice – Топле рукавичице, ТОПЛЕ РУКАВИЧИЦЕ, топле рукавичице znamená teplé rukavičky – plurál; rukavičica bez prstiju – Rukavičica bez prstiju, RUKAVIČICA BEZ PRSTIJU, rukavičica bez prstiju – Рукавичица без прстију, РУКАВИЧИЦА БЕЗ ПРСТИЈУ, рукавичица без прстију znamená bezprstová rukavička, palečnice či bezprstová rukavička, palčiak - singulár; rukavičice bez prstiju – Rukavičice bez prstiju, RUKAVIČICE BEZ PRSTIJU, rukavičice bez prstiju – Рукавичице без прстију, РУКАВИЧИЦЕ БЕЗ ПРСТИЈУ, рукавичице без прстију znamená bezprstové rukavičky, palečnice či bezprstové rukavičky, palčiaky  – plurál; smućarska rukavičica nebo smuťarska rukavičica – Smućarska rukavičica, SMUĆARSKA RUKAVIČICA, smućarska rukavičica – Смућарска рукавичица, СМУЋАРСКА РУКАВИЧИЦА, смућарска рукавичица znamená  rukavička, palečnice, palcová rukavička či rukavička, palčiak, palcová rukavička - singulár; smućarske rukavičice nebo smuťarske rukavičice – Smućarske rukavičice, SMUĆARSKE RUKAVIČICE, smućarske rukavičice – Смућарске Рукавичице, СМУЋАРСКЕ РУКАВИЧИЦЕ, смућарске рукавичице znamená rukavičky, palečnice, palcové rukavičky či rukavičky, palčiaky, palcové rukavičky – plurál; –  pokud neumíte vyslovit “ć”, tak ho vyslovte alespoň jako obyčejné “ť”, což je ještě stále lepší než vyslovení “č”
24./ Staroslověnština: rkavica – rъkavica
25./ Španělština: guante - Guante, GUANTE, guante - substantivum maskulina se členem určitým: elguante – El guante, EL GUANTE, el guante - substantivum maskulina se členem neurčitým: unguante – Un guante, UN GUANTE, un guante znamená ponožka - singulár; guantes - Guantes, GUANTES, guantes - substantivum maskulina se členem určitým: losguantes – Los guantes, LOS GUANTES, los guantes znamená ponožky - plurál
26./  Švédština: handskarna – Handskarna, HANDSKARNA, handskarna znamená rukavice
27./ Turečtina: eldiven – Eldiven, ELDIVEN, eldiven – přízvuk je na poslední slabice “ven”, respektive na její samohlásce “e”, a znamená to: rukavice
28./ Ukrajinština: rukavýčky – rukavički – Рукавички, РУКАВИЧКИ, рукавички znamená rukavice


63.7.11./ česky i slovensky: látka - tkanina (podstatné jméno) :
1./Angličtina: metírijl – Material, MATERIAL, material znamená látka, hmota materiál; klouth – Cloth, CLOTH, cloth znamená látka, tkanina, textil, plátno, sukno, utěrka, žínka, ubrus, plachta, dečka, plátěný či plátený
2./ Arabština: qumáš - qumáš je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko-syrský; qmáš - qmáš je hovorový výraz marocko-tuniský; túb - túb je opět další hovorový výraz marocko-tuniský; – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem látka, tkanina
3./ Bulharština: plat – plat – Плат, ПЛАТ, плат znamená látka; plat za róklja – plat za roklja – Плат за роккля, ПЛАТ ЗА РОКЛЯ, плат за рокля znamená látka na šaty; vlnen plat – vъlnen plat – Вълнен плат, ВЪЛНЕН ПЛАТ, вълнен плат znamená vlněná látka či vlnená látka; plat ot izkústveno vlaknó – plat ot izkustveno vlakno – Плат от изкуствено влакно, ПЛАТ ОТ ИЗКУСТВЕНО ВЛАКНО, плат от изкуствено влакно znamená látka z umělého vlákna či látka z umelého vlákna; ednocvéten plat – ednocveten plat – Едноцветен плат, ЕДНОЦВЕТЕН ПЛАТ, едноцветен плат znamená jednobarevná látka či jednofarebná látka; plat s desén – plat s desén – Плат с десен, ПЛАТ С ДЕСЕН, плат с десен znamená látka se vzorem či látka so vzorom; nemačkáen plat – nemačkaen plat – Немачкаен плат, НЕМАЧКАЕН ПЛАТ, немачкаен плат znamená nemačkavá látka
4./ Čínština: liao-c’ - liao-c’  – při výslovnosti u “liao” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština: stof – Stof, STOF, stof
6./ Esperanto: štofo – Štofo, ŠTOFO, štofo; materialo – Materialo, MATERIALO, materialo; substanco – Substanco, SUBSTANCO, substanco
7./ Finština: kangas – Kangas, KANGAS, kangas – přízvuk je na první slabice “Kan”, respektive na její samohlásce “a”
8./ Francouzština: étof – Étoffe, ÉTOFFE, étoffe anebo společně i se členem: létof – L’étoffe, L’ÉTOFFE, l’étoffe
9./ Hindština: kaprá - kaprá
10./ Holandština: stof – Stof, STOF, stof anebo společně i se členem: destof – De stof, DE STOF, de stof
11./ Indonézština: kain – Kain, KAIN, kain
12./ Italština: stóffa – Stoffa, STOFFA, stoffa - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: lastóffa – La stoffa, La STOFFA, la stoffa - substantivum feminina anebo společně i se členem neurčitým: unastóffa – Una stoffa, UNA STOFFA, una stoffa 
13./ Korejština: okkam – okkam; čchon – čchon; jang – jang
14./ Latina: tekstum – Textum, TEXTUM, textum znamená látka, tkanina, tkané roucho, tkaná přikrývka či tkané rúcho, tkaná prikrývka; pánnus – Pannus, PANNUS, pannus znamená látka, tkanina, kus látky, sdrap, hadr, plášť z hrubé látky či zdrap, handra, plášť z hrubej látky; materia – Materia, MATERIA, materia znamená látka, hmota; materiés – Materiés, MATERIÉS, materiés znamená látka
15./ Maďarština: aňag – Anyag, ANYAG, anyag anebo společně se členem neurčitým: eďaňag – Egy anyag, EGY ANYAG, egy anyag znamená látka, materiál; anebo další možnost: sövet nebo sevet – Szövet, SZÖVET, szövet anebo společně se členem neurčitým: eďsövet nebo eďsevet – Egy szövet, EGY SZÖVET, egy szövet
16./ Němčina: štof – Stoff, STOFF - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerŠtof – Der Stoff, DER STOFF, der Stoff - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnŠtof – Ein Stoff, EIN STOFF, ein Stoff znamená látka; Tekstylien – Textilien, TEXTILIEN - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýTekstylien – Die Textilien, DIE TEXTILIEN, die Textilien - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneTekstylien – Eine Textilien, EINE TEXTILIEN, eine Textilien znamená tkanina – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!
17./ Norština: stof – Stoff, STOFF, stoff 
18./ Polština: materjau – Materiał, MATERIAŁ, materiał znamená látka; tkanina – Tkanina, TKANINA, tkanina znamená tkanina, látka; tkanina jedvabna – Tkanina jedwabna, TKANINA JEDWABNA, tkanina jedwabna znamená tkanina, látka hedvábní či tkanina, látka hodvábna; tkanina puljedvabna – Tkanina póljedbawna, TKANINA PÓLJEDBAWNA, tkanina póljedbawna znamená tkanina, látka polohedvábní či tkanina, látka polohodvábna; tkanina veuniana – Tkanina wełniana, TKANINA WEŁNIANA, tkanina wełniana znamená tkanina, látka vlněná či tkanina, látka vlnená
19./ Portugalština: tesídu – Tecido, TECIDO, tecido
20./ Rumunština: stofa – Stofă, STOFĂ, stofă
21./ Ruština: matěrija nebo matierija – materija – Материя, МАТЕРИЯ, материя znamená látka na šaty; tkaň – tkanь – Ткань, ТКАНЬ, ткань znamená tkanina, látka; šerstjanája matěrija nebo šerstjanája matierija – šerstjanaja materija – Шерстяная материя, ШЕРСТЯНАЯ МАТЕРИЯ, шерстяная материя znamená vlněná látka či vlnená látka; bumážnaja matěrija nebo bumážnaja matierija – bumažnaja materija – Бумажная материя, БУМАЖНАЯ МАТЕРИЯ, бумажная материя znamená bavlněná látka či bavlnená látka
22./ Řečtina: ífazma – yfasma – Υφασμα, Υφασμα, υφασμα anebo společně i se členem se to píše: toífazma – to yfasma – Το υφασμα, ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ, το υφασμα znamená látka, tkanina
23./ Srbochorvatština: štof – Štof, ŠTOF, štof – Штоф, ШТОФ, штоф znamená látka, vlněná látka či vlnená látka; tkanyna – Tkanina, TKANINA, tkanina – Тканина, ТКАНИНА, тканина znamená tkanina, látka; vunena tkanyna – Vunena tkanina, VUNENA TKANINA, vunena tkanina – Вунена тканина, ВУНЕНА ТКАНИНА, вунена тканина znamená vlněná látka či vlnená látka; pamučna tkanyna – Pamučna tkanina, Pamučna tkanina, PAMUČNA TKANINA – Памучна тканина, ПАМУЧНА ТКАНИНА, памучна тканина znamená bavlněná látka či bavlnená látka; svilena tkanyna – Svilena tkanina, SVILENA TKANINA, svilena tkanina – Свилена тканина, СВИЛЕНА ТКАНИНА, свилена тканина znamená hedvábná látka či hodvábna látka; jednobojna tkanyna – Jednobojna tkanina, JEDNOBOJNA TKANINA, jednobojna tkanina – Једнобојна тканина, ЈЕДНОБОЈНА ТКАНИНА, једнобојна тканина znamená jednobarevná látka či jednofarebná látka; tkanyna s uzorkom – Tkanina s uzorkom, TKANINA S UZORKOM, tkanina s uzorkom – Тканина с узорком, ТКАНИНА С УЗОРКОМ, тканина с узорком znamená látka se vzorem či látka so vzorom; tkanyna koja se ne gužva – Tkanina koja se ne gužva, TKANINA KOJA SE NE GUŽVA, tkanina koja se ne gužva – Тканина која се не гужва, ТКАНИНА КОЈА СЕ НЕ ГУЖВА, тканина која се не гужва znamená nemačkavá látka; tkanyna za odelo – Tkanina za odelo, TKANINA ZA ODELO, tkanina za odelo – Тканина за одело, ТКАНИНА ЗА ОДЕЛО, тканина за одело znamená látka na pánské šaty či pánske šaty; tkanyna za haľinu – Tkanina za haljinu, TKANINA ZA HALJINU, tkanina za haljinu – Тканина за хаљину, ТКАНИНА ЗА ХАЉИНУ, тканина за хаљину znamená látka na dámské šaty či dámske šaty
24./ Staroslověnština: plat – plat
25./ Španělština: tela – Tela, TELA, tela - substantivum feminina se členem určitým: latela – La tela, LA TELA, la tela - substantivum feminina se členem neurčitým: unatela – Una tela, UNA TELA, una tela znamená látka, tkanina, plátno; tejido - Tejido, TEJIDO, tejido - substantivum maskulina se členem určitým: eltejido – El tejido, EL TEJIDO, el tejido - substantivum maskulina se členem neurčitým: untejido – Un tejido, UN TEJIDO, un tejido znamená látka, tkanina
26./  Švédština: týget – Tyget, TYGET, tyget; týgerna – Tygerna, TYGERNA, tygerna
27./ Turečtina: kumaš – Kumaş, KUMAŞ, kumaş – přízvuk je na samohlásce “a” a znamená to látka
28./ Ukrajinština: matérija – materija – Матерія, МАТЕРІЯ, матерія


64.7.12./ česky: klobouk slovensky: klobúk  (podstatné jméno) :
1./Angličtina: hät nebo het – Hat, HAT, hat znamená klobouk či klobúk;  käp nebo kep – Cap, CAP, cap znamená čepice, čapka či čapica, čiapka - samohláska “ä” se v obou případech vyslovuje velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
2./ Arabština: burnajTa – burnajTa je výraz spisovní; burnéTa – burnéTa je hovorový výraz egyptsko-syrský; šafqa – šafqa je hovorový výraz irácký; gaHfijja – gaHfijja je hovorový výraz perského zálivu; šemrír – šemrír je hovorový výraz marocko – tuniský;  - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá, a všechny tyto výrazy znamenají náš pojem klobouk či klobúk; Táqijja - Táqijja je výraz spisovní; Táqíja - Táqíja je hovorový výraz egyptsko-syrský; gurra – gurra je hovorový výraz marocko – tuniský;  - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá, a všechny tyto výrazy znamenají náš pojem čepice, čapka či čapica, čiapka
3./ Bulharština: šápka – šapka – Шапка, ШАПКА, шапка znamená klobouk či klobúk; mžka šápka – mъžka šapka – Мъжка шапка, МЪЖКА ШАПКА, мъжка шапка znamená pánský klobouk či pánsky klobúk; dámska šápka – damska šapka – Дамска шапка, ДАМСКА ШАПКА, дамска шапка dámský klobouk či dámsky klobúk; slámena šápka – slamena šapka – Сламена шапка, СЛАМЕНА ШАПКА, сламена шапка znamená slaměný klobouk či  slamený klobúk; kaskét – kasket – Каскет, КАСКЕТ, каскет znamená čepice se štítkem, čapka se štítkem či čapica so štítkom, čiapka so štítkom; baréta – bareta – Барета, БАРЕТА, барета znamená čepice, baretka či čapica, čiapka, baretka
4./ Čínština: li-mao - li-mao  – při výslovnosti u “mao” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké, a znamená to klobouk či klobúk; mao-c’ - mao-c’  – při výslovnosti u “mao” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké, a znamená to čepice, čapka či čapica, čiapka
5./ Dánština: hat – Hat, HAT, hat 
6./ Esperanto: čapelo – Čapelo, ČAPELO, čapelo znamená klobouk či klobúk; čapo – Čapo, ČAPO, čapo znamená čepice, čapka či čapica, čiapka
7./ Finština: hattu – Hattu, HATTU, hattu – přízvuk je na samohlásce “a”
8./ Francouzština: šapó – Chapeau, CHAPEAU, chapeau - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: lšapó – Le chapeau, LE CHAPEAU, le chapeau- substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unšapó – Un chapeau, UN CHAPEAU, un chapeau znamená klobouk či klobúk; kasket – Casquette, CASQUETTE, casquette - substantivum feminina singuláru se členem určitým: lakasket – La casquette, LA CHAUSETTE, la casquette - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: unekasket – Une casquette, UNE CASQUETTE, une casquette znamená čepice, čapka či čapica, čiapka
9./ Hindština: tóp - tóp znamená klobouk či klobúk; tópí – tópí znamená to rovněž klobouk či klobúk, ale též i: čepice, čapka či čapica, čiapka
10./ Holandština: hut – Hoed, HOED, hoed anebo společně i se členem: dehut – De hoed, DE HOED, de hoed znamená klobouk či klobúk; pet – Pet, PET, pet anebo společně i se členem: depet – De pet, DE PET, de pet znamená čepice, čapka či čapica, čiapka
11./ Indonézština: topi – Topi, TOPI, topi znamená klobouk či klobúk; peťi – Pétji, PÉTJI, pétji znamená čepice, čapka či čapica, čiapka
12./ Italština: kappélo – Cappello, CAPPELLO, cappello - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ilkappélo – Il cappello, IL CAPPELLO, il cappello - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unkappélo – Un cappello, UN CAPPELLO, un cappello znamená klobouk či klobúk; berretto – Berretto, BERRETTO, berretto - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ilberretto – Il berretto, IL BERRETTO, il berretto - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unberretto – Un berretto, UN BERRETTO, un berretto znamená čepice, čapka či čapica, čiapka
13./ Korejština: hätchy nebo hetchy – hätchy - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”, a znamená to klobouk či klobúk; modža – modža znamená to rovněž klobouk či klobúk, ale též znamená to i: čepice, čapka či čapica, čiapka
14./ Latina: pilleus – Pilleus, PILLEUS, pilleus znamená klobouk, plstěná čepice, plstěná čapka či klobúk, plstená čapica, plstená čiapka; píleus – Pileus, PILEUS, pileus znamená klobouk, plstěná čepice, plstěná čapka či klobúk, plstená čapica, plstená čiapka; galérus – Galerus, GALERUS, galerus znamená kožená čepice, kožená čapka či kožená čapica, kožená čiapka; galérum – Galerum, GALERUM, galerum znamená kožená čepice, kožená čapka či kožená čapica, kožená čiapka; capicium – Capitium, CAPITIUM, capitium znamená kapuce či kapucňa
15./ Maďarština: kalap – Kalap, KALAP, kalap anebo společně se členem neurčitým: eďkalap – Egy kalap, EGY KALAP, egy kalap znamená klobouk či klobúk; šapka – Sapka, SAPKA, sapka anebo společně se členem neurčitým: eďšapka – Egy sapka, EGY SAPKA, egy sapka znamená čepice, čapka či čapica, čiapka
16./ Němčina: hút – Hut, HUT - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: DerHút – Der Hut, DER HUT, der Hut - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: AjnHút – Ein Hut, EIN HUT, ein Hut znamená klobouk či klobúk; Myce – Mütze, MÜTZE - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýMyce – Die Mütze, DIE MÜTZE, die Mütze - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneMyce – Eine Mütze, EINE MÜTZE, eine Mütze znamená čepice, čapka či čapica, čiapka
17./ Norština: hat – Hatt, HATT, hatt znamená klobouk či klobúk; lýa – Lue, LUE, lue znamená čepice, čapka či čapica, čiapka
18./ Polština: kapéluš – Kapelusz, KAPELUSZ, kapelusz znamená klobouk či klobúk; kapéluš pilšňiovy  - Kapelusz pilśniowy, KAPELUSZ PILŚNIOWY, kapelusz pilśniowy znamená plstěný klobouk či plstený klobúk; kapéluš swomkovy – Kapelusz słomkowy, KAPELUSZ SŁOMKOWY, kapelusz słomkowy znamená slaměný klobouk či slamený klobúk; čápka – Czapka, CZAPKA, czapka znamená čepice, čapka či čapica, čiapka
19./ Portugalština: šapéu – Chapéu, CHAPÉU, chapéu znamená klobouk či klobúk ale i čepice, čapka či čapica, čiapka; boné – Boné, BONÉ, boné znamená čepice, čapka či čapica, čiapka; barréte – Barrete, BARRETE, barrete znamená čepice, čapka či čapica, čiapka
20./ Rumunština: palaríe – Pălărie, PĂLĂRIE, pălărie znamená klobouk či klobúk; šapka – Şapcă, ŞAPCĂ, şapcă – přízvuk je na prvním a posledním písmenu, tj. na souhlásce “ş” a na samohlásce “ă” – a znamená to čepice, čapka či čapica, čiapka;
21./ Ruština: šljápa – šljapa – Шляпа, ШЛЯПА, шляпа znamená klobouk či klobúk; šápka – šapka – Шапка, ШАПКА, шапка znamená čepice, beranice či čapica, baranica; mechóvaja šapka – mechovaja šapka – Меховая шапка, МЕХОВАЯ ШАПКА, меховая шапка znamená beranice či baranica; kěpka nebo kiepka – kepka – Кепка, КЕПКА, кепка čepice se štítkem, čapka se štítkem či čapica so štítkom, čiapka so štítkom; furážka – furažka – Фуражка, ФУРАЖКА, фуражка znamená čepice se štítkem, čapka se štítkem, brigadírka či čapica so štítkom, čiapka so štítkom, brigadírka
22./ Řečtina: kapélo – kapelo – Καπελο, ΚΑΠΕΛΟ, καπελο anebo společně i se členem se to píše: tokapélo – to kapelo – Το καπελο, ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ, το καπελο znamená to klobouk či klobúk, ale též i: čepice, čapka či čapica, čiapka; skufia – skoyfia – Σκουφια, ΣΚΟΥΦΙΑ, σκουφια znamená to rovněž čepice, čapka či čapica, čiapka
23./ Srbochorvatština: šešir – Šešir, ŠEŠIR, šešir – Шешир, ШЕШИР, шешир znamená klobouk či klobúk; muški šešir – Muški šešir, MUŠKI ŠEŠIR, muški šešir – Мушки шешир, МУШКИ ШЕШИР, мушки шешир znamená pánský klobouk či pánsky klobúk; ženski šešir – Ženski šešir, ŽENSKI ŠEŠIR, ženski šešir – Женски шешир, ЖЕНСКИ ШЕШИР, женски шешир znamená dámský klobouk či dámsky klobúk; slamny šešir – Slamni šešir, SLAMNI ŠEŠIR, slamni šešir – Сламни шешир, СЛАМНИ ШЕШИР, сламни шешир znamená slaměný klobouk či  slamený klobúk; kapa – Kapa, KAPA, kapa – Капа, КАПА, капа znamená čepice, čapka či čapica, čiapka
24./ Staroslověnština: šapka – šapka
25./ Španělština: sombrero - Sombrero, SOMBRERO, sombrero - substantivum maskulina se členem určitým: elsombrero – El sombrero, EL SOMBRERO, el sombrero - substantivum maskulina se členem neurčitým: unsombrero – Un sombrero, UN SOMBRERO, un sombrero znamená klobouk či klobúk; gorra – Gorra, GORRA, gorra - substantivum feminina se členem určitým: lagorra – La gorra, LA GORRA, la gorra - substantivum feminina se členem neurčitým: unagorra – Una gorra, UNA GORRA, una gorra znamená čepice, čapka či čapica, čiapka
26./  Švédština: hatten – Hatten, HATTEN, hatten znamená klobouk či klobúk; mössan nebo messan – Mössan, MÖSSAN, mössan znamená čepice, čapka či čapica, čiapka - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina: šapka – Şapka, ŞAPKA, şapka znamená klobouk či klobúk, ale též i: čepice, čapka či čapica, čiapka
28./ Ukrajinština: kapeljúch – kapeljuch – Капелюх, КАПЕЛЮХ, капелюх


Úvod k osmé lekci
Osmá lekce: Hygiena
65.8.1./ blecha
66.8.2./ vlasy
67.8.3./ mýt
68.8.4./ koupat se
69.8.5./ mýdlo
70.8.6./ ručník
Současný stav existence tzv. “charity” jestvující u převážné většiny takzvaných charitativních organizací není ničím jiným než zrcadlem farizejského pokrytectví nás bohatých.
Pro tyto výše zmíněné takzvané charitativní organizace, které jsou odrazem farizejského pokrytectví našeho světa bohatých je typická jejich “dalekozrakost”. Touto “dalekozrakostí” pokryteckých takzvaných charitativních organizací mám na mysli tu skutečnost, jak se svým vlastním farizejským pokrytectvím hledí tisíce kilometrů do dálky na sociální strádání bezdomovců v daleké Africe anebo ještě vzdálenější střední Americe či někde třebas i ještě dál kdesi v daleké tropické Tramtárii, avšak stejné utrpení u sebe doma, ba dokonce ve skutečnosti ještě větší utrpení, a to mnohem větší utrpení českých a slovenských bezdomovců žijících ve své vlasti nevidí.
Jaký je rozdíl v utrpení afrického bezdomovce od utrpení jeho českého či slovenského kolegy?
Africký bezdomovec má alespoň příjemné klimatické podmínky, díky nimž mu zpravidla nečiní žádný problém spát i venku pod holým nebem. Jinými slovy zatímco čeští a slovenští bezdomovci nelidsky strádají kvůli krutému, studenému podnebí života pod holým nebem mající za následek strašlivou spánkovou deprivaci v důsledku faktické nemožnosti po převážnou většinu nocí kalendářního roku spát v našem podnebním pásmu jen tak pod holým nebem, zatímco afričtí kolegové našich českých a slovenských bezdomovců strádání v důsledku zimy a z ní plynoucího nedostatku spánku tyto děsivě kruté hrůzy neznají, a jen málokterý africký bezdomovec se může objektivně stěžovat na strádání v důsledku zimy a nedostatku spánku v důsledku zimy.
Africký bezdomovec trpí sice žízní a hladem stejně jako jeho český či slovenský kolega, avšak na rozdíl od svého českého či slovenského kolegy netrpí alespoň nedostatkem spánku a strádáním v důsledku permanentního mrznutí v klimaticky chladném počasí, a převážná většina afrických bezdomovců sníh a led zná pouze jen z knih, z rozhlasu, televize či z filmů.
Jediné v čem jsou na tom čeští a slovenští bezdomovci stejně jako jejich afričtí kolegové je hlad. Afričtí bezdomovci nemají menší hlad než jejich čeští či slovenští kolegové, neboť my lidé – bez ohledu na rozdílnou barvu kůže – žaludky máme my všichni jako lidé úplně stejné.
Alespoň čistě teoreticky by tomu mělo tak být. V praxi je to však mnohem složitější, neboť tyto výše zmíněné farizejské charitativní organizace de fakto nejsou ničím jiným než pouze jen bezplatnými turistickými cestovními kancelářemi svých vlastních organizátorů, zaměstnanců či takzvaných aktivistů, kteří za peníze hlupáků – dárců mají pod záminkou “charity” v dalekých zemích skvělou a bezplatnou dovolenou, respektive příležitost zadarmo se dostat i do těch nejvzdálenějších zemí a tedy “grátis” zadarmo vidět kus vzdáleného exotického světa za peníze hloupých dárců, kterých nikdy není málo, a to kromě jiného i díky masivnímu masírování “hlupáctví” v nás bohatých ve vysílání stejně tak farizejsky pokryteckých českých a slovenských televizních a rozhlasových stanic. 
Ovšemže z hlediska liberálního pojetí “slobody” záleží jen na svobodné vůli příslušné charitativní organizace zda-li dá najíst bezdomovcům žijícím tisíce kilometrů daleko ve vzdálené Africe, anebo dá najíst bezdomovcům žijícím často jen pár desítek metrů ode dveří a oken budovy v níž dotyčná farizejská pseudocharitativní organizace sídlí. A tak českým a slovenským bezdomovcům – budou-li od charitativní organizace chtít taky nějakou charitativní pomoc dostat - asi nezbyde nic jiného než pouze jen dostat se fyzicky nějak až do Afriky, a tam v Africe vyholit si lebku a potřít si důsledně kůži svého těla černým uhlím aby vypadal na místního černocha či mulata, a pak pozdě večer když už je tma či brzy ráno když je ještě tma se pokusil navštívit a díky této lsti něco tam v Africe vyžebrat od pracovníků evropských, ba možná přímo i českých či slovenských charitativních organizací krmícím tam na místě v Africe stejně hladovějící africké černochy.
A ti čeští a slovenští bezdomovci, kteří zůstanou doma v České republice či na Slovensku již mohou pouze jen doufat v to, že snad nakonec i někde v Africe dříve nebo později v budoucnu vznikne nějaká charitativní organizace coby bezplatná turistická kancelář umožňující bezplatnou turistiku svých organizátorů a zaměstnanců, plus že tato africká charitativní organizace se rozhodne udělat si výlet až do České či Slovenské republiky, a při této příležitosti by současně místním českým a slovenským bezdomovcům – přehlíženým dalekozrakými českými a slovenskými takzvanými charitativními organizacemi – přinesli by tak humanitární pomoc tentokrát zase pro změnu z Afriky do Evropy.
A pokud snad výše zmíněné české a slovenské dalekozraké charitativní organizace zaregistrují i to, že vůbec nějací bezdomovci jestvují nejen v tisíce kilometrů vzdálené Africe, ale i u nás doma v České a Slovenské republice, pak zpravidla se celá jejich “charitativní pomoc bezdomovcům” omezí pouze jen na zřízení nějaké koupelny, kde se bezdomovci mohou okoupat či osprchovat, což jen dokresluje míru farizejského pokrytectví světa bohatých a jejich charitativního “milosrdenství” tvářících se tak, že pro nevyspalé, mrznoucí, dehydrované a vyhládlé bezdomovce je nejakutnější jejich potřebou koupel či sprcha.
Anebo jinak řečeno, je evidentní že tato bezdomovcům nabízená “vana” či “sprcha” není primárně výrazem pomoci bezdomovcům, ale ve skutečnosti je výrazem pokrytectví světa nás bohatých, jehož cílem je aby tito vykoupaní či osprchovaní bezdomovci pohybující se v prostředcích městské hromadné dopravy či v okolních zařízeních, na nádražích, v budovách či přilehlých pozemcích nesmrděli nám bohatým, a tedy nikoliv snad předstíraná iluze, že možností výkonu osobní hygieny umožňujeme my bohatí a naše charitativní organizace bezdomovcům primárně pro nějaké snad jejich vlastní osobní dobro. 
Ovšemže ačkoliv si za vším co jsem napsal výše, že se jedná o výraz farizejského pokrytectví světa nás bohatých plně stojím, nic to nemění na tom, že osobní hygiena přece jen není bezvýznamná, byť i pro bezdomovce za teplem, spánkem, pitím, jídlem a podobně je skutečně za těchto okolností osobní hygiena potřebou až osmého řádu, a tedy nikoliv potřebou prvního řádu jak ve svém farizejském pokrytectví lživě konkludentně předstírají pseudocharitativní organizace světa bohatých.
A v případě bezdomovců je osobní hygiena objektivně potřebou osmého řádu i navzdory tomu, že i nemožností výkonu osobní hygieny bezdomovci velmi strádají. A strádají tím více než my bohatí, neboť v jejich případě jde o nedostatek osobní hygieny, který je pro ně problémem dlouhodobým. K nedostatku spánku, mrznutí, dehydrataci a hladu se tak v případě bezdomovců přidružuje ještě i problém permanentního obtěžování bezdomovce nejrůznějšími blechami, vši a jinými parazity. Proto i osobní hygiena – i když sice ani zdaleka není tou absolutně nejdůležitější potřebou k přežití – je také důležitá. A jste-li coby bezdomovec v cizojazyčném prostředí někde v zahraničí ať již někde ve vězení, na psychiatrii či v jiném podobném zařízení ať již vězeňského anebo nemocničního typu – je vhodné si o ten koupel, mýdlo a ručník, a to vykoupání se ve vaně nebo osprchování se, popřípadě alespoň možnost umýt se někde nad umyvadlem v zájmu zbavení se svých blech a vší i tam v zahraničí je velice užitečné si říct.
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65.8.1./ česky: blecha slovensky: blcha  (podstatné jméno) :
1./Angličtina: flí – Flea, FLEA, flea znamená blecha či blcha; flís – Fleas, FLEAS, fleas znamená blechy či blchy; laus – Louse, LOUSE, louse znamená veš či voš; lajs – Lice, LICE, lice znamená vši
2./ Arabština: barghúta – barghúta je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko-syrský; berghúta – berghúta je hovorový výraz marocko – tuniský; a oba tyto výrazy znamenají náš pojem blecha či blcha; barghút – barghút je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko-syrský; berghút – berghút je hovorový výraz marocko – tuniský; a oba tyto výrazy znamenají náš pojem blechy či blchy
3./ Bulharština: blchá – bъlcha – Бълха, БЪЛХА, бълха 
4./ Čínština: tchiao-cao – tchiao-cao  – při výslovnosti u “tchiad” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké
5./ Dánština: lobe – Loppe, LOPPE, loppe – přízvuk je na samohlásce “o”
6./ Esperanto:
7./ Finština: kirppu – Kirppu, KIRPPU, kirppu – přízvuk je na samohlásce “i”
8./ Francouzština: pys – Puce, PUCE, puce - substantivum feminina singuláru se členem určitým: lapys – La puce, LA PUCE, la puce - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: unepys – Une puce, UNE PUCE, une puce znamená blecha či blcha; pys – Puces, PUCES, puces - substantivum plurálu se členem určitým: lespys – Les puces, LES PUCES, les puces - substantivum plurálu se členem neurčitým: despys – Des puces, DES PUCES, des puces znamená blechy či blchy
9./ Hindština: pissú - pissú
10./ Holandština: fló – Vlo, VLO, vlo anebo společně i se členem: defló – De vlo, DE VLO, de vlo 
11./ Indonézština: kutu – Kutu, KUTU, kutu
12./ Italština: púlče – Pulce, PULCE, pulce - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: lapúlče – La pulce, La PULCE, la pulce - substantivum feminina anebo společně i se členem neurčitým: unapúlče – Una pulce, UNA PULCE, una pulce znamená blecha či blcha; púlči – Pulci, PULCI, pulci anebo toto substantivum množného čísla společně i se členem určitým: lepúlči – Le pulci, Le PULCI, le pulci znamená blechy či blchy
13./ Korejština: pjoruk - pjoruk
14./ Latina: púleks – Pulex, PULEX, pulex znamená blecha či blcha; apanyptera – Aphaniptera, APHANIPTERA, aphaniptera znamená blechy či blchy; pedykulus – Pediculus, PEDICULUS, pediculus znamená veš či voš; pedykuly – Pediculi, PEDICULI, pediculi znamená vši
15./ Maďarština: bolha – Bolha, BOLHA, bolha anebo společně se členem neurčitým: eďbolha – Egy bolha, EGY BOLHA, egy bolha 
16./ Němčina: Fló – Floh, FLOH - substantivum maskulina se členem určitým: DerFló – Der Floh, DER FLOH, der Floh - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnFló – Ein Floh, EIN FLOH, ein Floh znamená blecha či blcha; Flöhe nebo Flehe – Flöhe, FLÖHE – substantivum plurálu se členem určitým: DýFlöhe nebo DýFlehe – Die Flöhe, DIE FLÖHE, die Flöhe a substantivum plurálu se členem neurčitým: Flöhe nebo Flehe – Flöhe, FLÖHE, Flöhe - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v maďarštině, a těm, co toto maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e” – a znamená to blechy či blchy; Laus – Laus, LAUS - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýLaus – Die Laus, DIE LAUS, die Laus - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneLaus – Eine Laus, EINE LAUS, eine Laus znamená veš či voš; Lojse – Läuse, LÄUSE – substantivum plurálu se členem určitým: DýLojse – Die Läuse, DIE LÄUSE, die Läuse a substantivum plurálu se členem neurčitým: Lojse – Läuse, LÄUSE, Läuse - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e” – a znamená to vši
17./ Norština: loppe – Loppe, LOPPE, loppe
18./ Polština: pchwa – Pchła, PCHŁA, pchła znamená blecha či blcha; pchwy – Pchły, PCHŁY, pchły znamená blecha či blcha; veš – Wesz, WESZ, wesz znamená veš či voš; vši – Wszy, WSZY, wszy znamená vši
19./ Portugalština: púlga – Pulga, PULGA, pulga znamená blecha či blcha; púlgas – Pulgas, PULGAS, pulgas znamená blechy či blchy; piolo – Piolho, PIOLHO, piolho znamená veš či voš; piolos – Piolhos, PIOLHOS, piolhos znamená vši 
20./ Rumunština: puričéle – Puricele, PURICELE, puricele
21./ Ruština: blachá – blocha – Блоха, БЛОХА, блоха znamená blecha či blcha; blóchi – blochi - Блохи, БЛОХИ, блохи znamená blechy či blchy; voš – vošь – Вошь, ВОШЬ, вошь znamená veš či voš; vši – vši – Вши, ВШИ, вши znamená vši
22./ Řečtina: psílos – psyllos – Ψυλλος, ΨΥΛΛΟΣ, ψυλλος anebo společně i se členem se to píše: οpsílos – ο psyllos – Ο ψυλλος, Ο ΨΥΛΛΟΣ, ο ψυλλος
23./ Srbochorvatština: bucha – Buha, BUHA, buha – Буха, БУХА, буха znamená blecha či blcha; buchy – Buhi, BUHI, buhi – Бухи, БУХИ, бухи znamená blechy či blchy
24./ Staroslověnština: blchа – bъlcha
25./ Španělština: pulga – Pulga, PULGA, pulga - substantivum feminina se členem určitým: lapulga – La pulga, LA PULGA, la pulga - substantivum feminina se členem neurčitým: unapulga – Una pulga, UNA PULGA, una pulga znamená blecha či blcha; pulgas - Pulgas, PULGAS, pulgas - substantivum feminina se členem určitým: laspulgas – Las pulgas, LAS PULGAS, las pulgas znamená blechy či blchy
26./  Švédština: loppan – Loppan, LOPPAN, loppan
27./ Turečtina: pire – Pıre, PIRE, pıre – přízvuk je na samohlásce ”e”
28./ Ukrajinština: blochá – blocha – Блоха, БЛОХА, блоха


66.8.2./ česky i slovensky: vlasy (podstatné jméno) :
1./Angličtina: heo – Hair, HAIR, hair 
2./ Arabština: šaAr – šaAr je výraz spisovní i hovorový výraz egyptský; šaAar – šaAar je výraz spisovní i hovorový výraz syrský; šAor – šAor je hovorový výraz marocko – tuniský;  - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!; - a všechny tyto výrazy znamenají náš pojem vlasy
3./ Bulharština: kosá – kosa – Коса, КОСА, коса znamená vlasy; dlga kosá – dъlga kosa – Дълга коса, ДЪЛГА КОСА, дълга коса znamená dlouhé vlasy či dlhé vlasy; ksa kosá – kъsa kosa – Къса коса, КЪСА КОСА, къса коса znamená krátké vlasy; mázna kosá – mazna kosa – Мазна коса, МАЗНА КОСА, мазна коса znamená masné vlasy; súcha kosá – sucha kosa – Суха коса, СУХА КОСА, суха коса znamená suché vlasy; svétla kosá – svetla kosa – Светла коса, СВЕТЛА КОСА, светла коса znamená světlé vlasy či svetlé vlasy; tmna kosá – tъmna kosa – Тъмна коса, ТЪМНА КОСА, тъмна коса znamená tmavé vlasy
4./ Čínština: tchou-fa – tchou-fa  – při výslovnosti u “tchou” tón melodie stoupá ze střední polohy do polohy vysoké
5./ Dánština: hór – Haar, HAAR, haar
6./ Esperanto: haroj – Haroj, HAROJ, haroj
7./ Finština: tukka – Tukka, TUKKA, tukka - přízvuk je na samohlásce “u”; anebo další možnost: hiukset – Hiukset, HIUKSET, hiukset – přízvuk je na samohlásce “i”
8./ Francouzština: ševö nebo ševe – Cheveux, CHEVEUX, cheveux anebo společně i se členem  léšvö nebo léšve – Les cheveux, LES CHEVEUX, les cheveux - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo v maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
9./ Hindština: bál - bál
10./ Holandština: hár – Haar, HAAR, haar anebo společně i se členem: hethár – Het haar, HET HAAR, het haar
11./ Indonézština: rambut – Rambut, RAMBUT, rambut
12./ Italština: kapelli – Capelli, CAPELLI, capelli anebo toto substantivum množného čísla společně i se členem určitým: ikapelli – I capelli, I CAPELLI, i capelli
13./ Korejština: moritchol - moritchol
14./ Latina: kapillý – Capilli, CAPILLI, capilli
15./ Maďarština: haj – Haj, HAJ, haj anebo společně se členem neurčitým: eďhaj – Egy haj, EGY HAJ, egy haj
16./ Němčina: Haare – Haare, HAARE - substantivum plurálu se členem určitým: DýHaare – Die Haare, DIE HAARE, die Haare - substantivum plurálu se členem neurčitým: Haare – Haare, HAARE, Haare znamená vlasy
17./ Norština: hór – Hår, HÅR, hår
18./ Polština: vuosy – Włosy, WŁOSY, włosy
19./ Portugalština: kavélu – Cabelo, CABELO, cabelo znamená vlas i vlasy
20./ Rumunština: par – Păr, PĂR, păr
21./ Ruština: vólosy – volosy – Волосы, ВОЛОСЫ, волосы
22./ Řečtina: maliá – mallia – Μαλλια, ΜΑΛΛΙΑ, μαλλια anebo společně i se členem se to píše: tamaliá – ta mallia – Τα μαλλια, ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ, τα μαλλια
23./ Srbochorvatština: kosa – Kosa, KOSA, kosa – Коса, КОСА, коса znamená vlasy; dugačka kosa – Dugačka kosa, DUGAČKA KOSA, dugačka kosa – Дугачка коса, ДУГАЧКА КОСА, дугачка коса znamená dlouhé vlasy či dlhé vlasy; kratka kosa – Kratka kosa, KRATKA KOSA, kratka kosa – Кратка коса, КРАТКА КОСА, кратка коса znamená krátké vlasy; masna kosa – Masna kosa, MASNA KOSA, masna kosa – Масна коса, МАСНА КОСА, масна коса znamená masné vlasy; suva kosa – Suva kosa, SUVA KOSA, suva kosa – Сува коса, СУВА КОСА, сува коса znamená suché vlasy; svetla kosa – Svetla kosa, SVETLA KOSA, svetla kosa – Светла коса, СВЕТЛА КОСА, светла коса znamená světlé vlasy či svetlé vlasy; tamna kosa – Tamna kosa, TAMNA KOSA, tamna kosa – Тамна коса, ТАМНА КОСА, тамна коса znamená tmavé vlasy
24./ Staroslověnština:  vlasy - vlasъi
25./ Španělština: pelo - Pelo, PELO, pelo - substantivum maskulina se členem určitým: elpelo – El pelo, EL PELO, el pelo znamená vlas i vlasy; kabello - Cabello, CABELLO, cabello - substantivum maskulina se členem určitým: elkabello – El cabello, EL CABELLO, el cabello znamená vlas i vlasy
26./  Švédština: hóret – Håret, HÅRET, håret
27./ Turečtina: sač – Saç, SAÇ, saç
28./ Ukrajinština: volósja – volossja – Волосся, ВОЛОССЯ, волосся


67.8.3./ česky: mýt slovensky: myť  (sloveso) :
1./Angličtina: woš – Wash, WASH, wash znamená mýt i mýt se či myť i myť sa; ‘šém’pú – Shampoo, SHAMPOO, shampoo znamená mýt vlasy šamponem, mýt si vlasy šamponem či myť vlasy šampónom, myť si vlasy šampónom
2./ Arabština: ghasala – ghasala je výraz spisovní; ghasal – ghasal je hovorový výraz egyptsko - syrský; ghsell – ghsell je hovorový výraz marocko – tuniský;  - a všechny tyto výrazy znamenají náš pojem mýt či myť
3./ Bulharština: míja – mija – Мия, МИЯ, мия znamená mýt či myť; míja se – mija se – Мия се, МИЯ СЕ, мия се znamená mýt se či myť sa; míja si – mija si – Мия си, МИЯ СИ, мия си znamená mýt si či myť si; míene – mi’ene – Миене, МИЕНЕ, миене znamená mytí či mytie; míja si rcéte – mija si rъcеte – Мия си rъцете, МИЯ СИ РЪЦЕТЕ, мия си ръцете znamená mýt si ruce či myť si ruky; míja si kosáta – mija si kosata – Мия си косата, МИЯ СИ КОСАТА, мия си косата znamená mýt si vlasy či myť si vlasy; míene na kosá – mi’ene na kosa – Миене на коса, МИЕНЕ НА КОСА, миене на коса znamená mytí vlasů či mytie vlasov
4./ Čínština: si-šou – si-šou – při výslovnosti u “šou” zůstává tón melodie v hluboké poloze – a znamená to: mýt ruce či umývať ruky; si-lien – si-lien – při výslovnosti u “lien” tón melodie stoupá ze střední polohy do polohy vysoké – a znamená to mýt obličej či umývať tvár
5./ Dánština: vaske – Vaske, VASKE, vaske
6./ Esperanto: lavi – Lavi, LAVI, lavi
7./ Finština: pestä bebo peste – Pestä, PESTÄ, pestä - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: lavé – Laver, LAVER, laver
9./ Hindština: rakchná – rakchná; ké pás hóná – ké pás hóná
10./ Holandština: vasen – Wassen, WASSEN, wassen – přízvuk je na samohlásce “a”
11./ Indonézština: puňa – Punja, PUNJA, punja
12./ Italština: laváre – Lavare, LAVARE, lavare znamená mýt; lavarsi – Lavarsi, LAVARSI, lavarsi znamená mýt se; lavatura – Lavatura, LAVATURA, lavatura znamená mytí
13./ Korejština: ssitta - ssitta
14./ Latina: abluere – Abluere, ABLUERE, abluere; laváre – Lavare, LAVARE, lavare
15./ Maďarština: mošny – Mosni, MOSNI, mosni
16./ Němčina: vašn: - Waschen, WASCHEN, waschen znamená mýt, mýt se, umývat, vyprat či myť, myť sa, umývať, vyprať;  špýln: - Spülen, SPÜLEN, spülen znamená omýt, vypláchnout, opláchnout, vyplavit, spláchnout či omyť, vypláchnuť, opláchnuť, vyplaviť, spláchnuť
17./ Norština: vaske – Vaske, VASKE, vaske
18./ Polština: myť – Myć, MYĆ, myć znamená mýt či myť; myť še – Myć się, MYĆ SIĘ, myć się znamená mýt se či myť sa
19./ Portugalština: lavár – Lavar, LAVAR, lavar znamená mýt či myť; lavárse – Lavarse, LAVARSE, lavarse znamená mýt se či myť sa
20./ Rumunština: a spalá – A spăla, A SPĂLA, a spăla
21./ Ruština: myť – mytь – Мыть, МЫТЬ, мыть znamená mýt či myť; myťsja – mytьsja – Мыться, МЫТЬСЯ, мыться znamená mýt se či myť sa
22./ Řečtina: plénome – plenomai – Πλενομαι, ΠΛΕΝΟΜΑΙ, πλενομαι znamená mýt i mýt se či myť i myť sa; plýno – plino – Πληνω, ΠΛΗΝΩ, πληνω znamená mýt, prát či myť, prať; nývo – nybo – Νυβω, ΝΥΒΩ, νυβω znamená mýt si ruce či myť si ruky
23./ Srbochorvatština: praty – Prati, PRATI, prati – Прати, ПРАТИ, прати znamená mýt či myť; mity – Míti, MÍTI, miti – Мити, МИТИ, мити znamená mýt či myť; praty se – Prati se, PRATI SE, prati se – Прати се, ПРАТИ СЕ, прати се znamená mýt se či myť sa; umivaty se – Umivati se, UMIVATI SE, umivati se – Умивати се, УМИВАТИ СЕ, умивати се znamená mýt se či myť sa; umivaně nebo umivanie – Umivanje, UMIVANJE, umivanje – Умивање, УМИВАЊЕ, умивање znamená mytí či mytie; praně nebo pranie – Pranje, PRANJE, pranje – Прање, ПРАЊЕ, прање znamená mytí či mytie; praty ruke – Prati ruke, Prati ruke, PRATI RUKE, prati ruke – Прати руке, ПРАТИ РУКЕ, прати руке znamená mýt si ruce či myť si ruky; praty kosu – Prati kosu, PRATI KOSU, prati kosu – Прати косу, ПРАТИ КОСУ, прати косу znamená mýt si vlasy či myť si vlasy; umivaty lyce – Umivati lice, UMIVATI LICE, umivati lice – Умивати лице, УМИВАТИ ЛИЦЕ, умивати лице znamená mýt si obličej či myť si tvár; praty lyce – Prati lice, PRATI LICE, prati lice – Прати лице, ПРАТИ ЛИЦЕ, прати лице znamená mýt si obličej či myť si tvár; praně kose nebo pranie kose – Pranje kose, PRANJE KOSE, pranje kose – Прање косе, ПРАЊЕ КОСЕ, прање косе znamená mytí vlasů či mytie vlasov
24./ Staroslověnština:  omyti - omyti
25./ Španělština: lavár – Lavar, LAVAR, lavar znamená mýt či myť; lavárse – Lavarse, LAVARSE, lavarse znamená mýt se či myť sa
26./  Švédština: tvätta nebo tvetta – Tvätta, TVÄTTA, tvätta - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina: jykamak – Yikamak, YIKAMAK, yikamak – přízvuk je na poslední slabice “mak”, respektive na její samohlásce “a”
28./ Ukrajinština: práty – prati – Прати, ПРАТИ, прати


68.8.4./ česky: koupat se slovensky: kúpať sa  (sloveso) :
1./Angličtina: beidh – Bathe, BATHE, bathe znamená koupat se či kúpať sa; báth – Bath, BATH, bath znamená koupel či kúpeľ; báthrum – Bathroom, BATHROOM, bathroom znamená koupelna či kúpelňa
2./ Arabština: istaHamma – istaHamma je spisovní výraz, Hammá – Hammá je hovorový výraz egyptsko – syrský, ghisal - ghisal je hovorový výraz irácký, tHemmem - tHemmem je hovorový výraz marocko – tuniský, – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem slovesa koupat se či kúpať sa; Hammám – Hammám znamená koupelna či kúpelňa; - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle
3./ Bulharština: kúpja se – kъpja – Къпя, КЪПЯ, къпя znamená koupat se či kúpať sa; báňa – banja – Баня, БАНЯ, баня znamená koupel i koupelna či kúpeľ i kúpelňa;
4./ Čínština: jou-jung – jou-jung – při výslovnosti u “jung” zůstává tón melodie v hluboké poloze – a znamená to: koupat se či kúpať sa
5./ Dánština: bádhe – Bade, BADE, bade přízvuk je na samohlásce “á”, a znamená to: koupat se či kúpať sa
6./ Esperanto: bany – Bani, BANI, bani znamená koupat či kúpať
7./ Finština: külpeä nebo kylpee – Kylpeä, KYLPEÄ, kylpeä – přízvuk je na samohlásce “ü”; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”, a znamená to: koupat se či kúpať sa
8./ Francouzština: sbeňe – Se baigner, SE BAIGNER, se baigner znamená koupat se či kúpať sa; be – Bain, BAIN, bain - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: lbe – Le bain, LE BAIN, le bain - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unbe – Un bain, UN BAIN, un bain znamená koupel či kúpeľ; sal d be – Salle de bains, SALLE DE BAINS, salle de bains znamená koupelna či kúpelňa
9./ Hindština: naháná - naháná znamená koupat se či kúpať sa
10./ Holandština: báden – Baden, BADEN, baden – přízvuk je na samohlásce “á”, a znamená to: koupat či kúpať
11./ Indonézština: mandy – Mandi, MANDI, mandi znamená koupat se či kúpať sa;
12./ Italština: baňo – Bagno, BAGNO, bagno - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ilbaňo – Il bagno, IL BAGNO, il bagno - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unbaňo – Un bagno, UN BAGNO, un bagno znamená koupel i koupelna či kúpeľ i kúpelňa; fáre il báňo – Fare il bagno, FARE IL BAGNO, fare il bagno znamená koupat se či kúpať sa
13./ Korejština: mogjokhada – mogjokhada znamená koupat se či kúpať sa;
14./ Latina: balyneum – Balineum, BALINEUM, balineum; laváció – Lavatio, LAVATIO, lavatio
15./ Maďarština: fürödny nebo fyredny – Fürödni, FÜRÖDNI, fürödni – samohláska “ü” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně, stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”; samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině, a těm, co toto německé “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”, a znamená to: koupat či kúpať; firdyk – Fürdik, FÜRDIK, fürdik – samohláska “ü” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně, stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”, a znamená to: koupat se či kúpať sa; firdésoba – Fürdőszoba, FÜRDŐSZOBA, fürdőszoba znamená koupelna či kúpelňa; firdékád – Fürdőkád, FÜRDŐKÁD, fürdőkád znamená koupací vana či kúpacia vaňa
16./ Němčina: bádn: - Baden, BADEN, baden znamená koupat se či kúpať sa; Bad – Bad, BAD - substantivum neutra se členem určitým: DasBad - Das Bad, DAS BAD, das Bad a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnBad - Ein Bad, EIN BAD, ein Bad znamená koupel či kúpeľ; Bádecimr – Badezimmer, BADEZIMMER anebo substantivum feminina společně se členem určitým DýBádecimr – Die badezimmer, DIE BADEZIMMER, die Badezimmer a substantivum feminina společně se členem neurčitým AjneBádecimr – Eine Badezimmer, EINE BADEZIMMER, eine Badezimmer znamená koupelna či kúpelňa; – všechna substantiva se v psané němčině začínají velikým písmenem!;
17./ Norština: bade – Bade, BADE, bade znamená koupat či kúpať
18./ Polština: kompač šie – Kąpać się, KĄPAĆ SIĘ, kąpać się znamená koupat se či kúpať sa; kómpiel – Kąpiel, KĄPIEL, kąpiel znamená koupel či kúpeľ; uazienka – Łazienka, ŁAZIENKA, łazienka znamená koupelna či kúpelňa
19./ Portugalština: báňu – Banho, BANHO, banho znamená koupel či kúpeľ; tumar báňu – Tomar banho, TOMAR BANHO, tomar banho znamená koupat se či kúpať sa; kasa de báňu – Casa de banho, CASA DE BANHO, casa de banho znamená koupelna či kúpelňa; banheiro – Banheiro, BANHEIRO, banheiro znamená koupelna – brazilský výraz  či kúpelňa – brazílsky výraz; kvárto de báňu – Quarto de banho, QUARTO DE BANHO, quarto de banho znamená koupelna – angolský a mosambický výraz či kúpelňa – angolský a mozambický výraz
20./ Rumunština: fáče báje – A face baie, A FACE BAIE, a face baie znamená koupat či kúpať
21./ Ruština: kupátsa – kupatьsja – Купаться, КУПАТЬСЯ, купаться znamená koupat se či kúpať sa; vána – vanna – Ванна, ВАННА, ванна znamená koupel či kúpeľ; vánnaja – vannaja – Ванная, ВАННАЯ, ванная znamená koupelna či kúpelňa 
22./ Řečtina: lúzome – loyzomai – Λουζομαι, ΛΟΥΖΟΜΑΙ, λουζομαι znamená koupat se či kúpať sa; kolymvo – kolymbo – Κολυμβω, ΚΟΛΥΜΒΩ, κολυμβω znamená koupat se či kúpať sa; bánio – mpanio – Μπανιο, ΜΠΑΝΙΟ, μπανιο anebo společně i se členem se to píše: tobánio – to mpanio – Το μπανιο, ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ, το μπανιο znamená koupel i koupelna či kúpeľ i kúpelňa; káno bánio – kano mpanio – Κανω μπανιο, ΚΑΝΟ ΜΠΑΝΙΟ, κανο μπανιο znamená koupat i koupat se či kúpať i kúpať sa; lúsimo – loysimo – Λουσιμο, ΛΟΥΣΙΜΟ, λουσιμο anebo společně i se členem se to píše: tolúsimo – to loysimo – Το λουσιμο, ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ, το λουσιμο znamená koupel či kúpeľ; lutró – loytro – Λουτρο, ΛΟΥΤΡΟ, λουτρο anebo společně i se členem se to píše: tolutró – to loytro – Το λουτρο, ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ, το λουτρο znamená koupel i koupelna, lázeň či kúpeľ i kúpelňa, lázeň; baniéra - mpaniera – Μπανιερα, ΜΠΑΝΙΕΡΑ, μπανιερα anebo společně i se členem se to píše: ibaniéra – i mpaniera – Η μπανιερα, Η ΜΠΑΝΙΕΡΑ, η μπανιερα znamená koupelna či kúpelňa
23./ Srbochorvatština: kupaty se – Kupati se, KUPATI SE, kupati se – Купати се, КУПАТИ СЕ, купати се znamená koupat se či kúpať sa; kupeľ – Kupelj, KUPELJ, kupelj – Купељ, КУПЕЉ, купељ znamená koupel či kúpeľ; kupaně nebo kupanie – Kupanje, KUPANJE, kupanje – Купање, КУПАЊЕ, купање znamená koupel či kúpeľ; kupaonyca – Kupaonica, KUPAONICA, kupaonica – Купаоница, КУПАОНИЦА, купаоница znamená koupelna či kúpelňa; kupatylo – Kupatilo, KUPATILO, kupatilo – Купатило, КУПАТИЛО, купатило znamená koupelna či kúpelňa
24./ Staroslověnština: kpja se – kъpja
25./ Španělština: baňárse – Bañarse, BAÑARSE, bañarse znamená koupat se či kúpať sa; baňo – Baño, BAÑO, baño - substantivum maskulina se členem určitým: elbaňo – El baño, EL BAÑO, el baño - substantivum maskulina se členem neurčitým: unbaňo – Un baño, UN BAÑO, un baño znamená koupel či kúpeľ; kuarto de baňo – Cuarto de baño, CUARTO DE BAÑO, cuarto de baño znamená koupelna či kúpelňa
26./  Švédština: bada – Bada, BADA, bada znamená koupat se či kúpať sa; bádet – Badet, BADET, badet znamená koupel či kúpeľ
27./ Turečtina: hammam almak – Hammam almak, HAMMAM ALMAK, hammam almak – u slova “almak” přízvuk je na poslední slabice “mak”, respektive na její samohlásce “a”, a znamená to: koupat se či kúpať sa
28./ Ukrajinština: kupátysja – kupatisja – Купатися, КУПАТИСЯ, купатися znamená koupat se či kúpať sa


69.8.5./ česky: mýdlo slovensky: mydlo  (podstatné jméno) :
1./Angličtina: soup – Soap, SOAP, soap znamená mýdlo  či mydlo; braš – Brush, BRUSH, brush znamená kartáč či kefka; tútbraš – Toothbrush, TOOTHBRUSH, toothbrush znamená kartáček na zuby či zubná kefka; tútpejst – Toothpaste, TOOTHPASTE, toothpaste znamená zubní pasta či zubná pasta
2./ Arabština: sábún - sábún znamená mýdlo  či mydlo; furša – furša je spisovní výraz i hovorový výraz egyptsko – syrský, šíTa - šíTa je hovorový výraz marocko – tuniský, – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem substantiva kartáč či kefka; furšat asnán – furšat asnán je spisovní výraz, furšit isnán – furšit isnán je hovorový výraz egyptsko – syrský, šíTa de-s-snén – šíTa de-s-snén je hovorový výraz marocko – tuniský, – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem substantiva kartáček na zuby či zubná kefka; ma’džún li-asnán - ma’džún li-asnán znamená zubní pasta či zubná pasta
3./ Bulharština: sapún – sapun – Сапун, САПУН, сапун znamená mýdlo  či mydlo; čétka – četka – Четка, ЧЕТКА, четка znamená kartáč či kefka; čétka za zbi – četka za zъbi – Четка за зъби, ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ, четка за зъби znamená kartáček na zuby či zubná kefka; pásta za zbi – pasta za zъbi – Паста за зъби, ПАСТА ЗА ЗЪБИ, паста за зъби znamená zubní pasta či zubná pasta
4./ Čínština: fej-cao - fej-cao – při výslovnosti u “fej” tón melodie ze střední polohy stoupá do polohy vysoké – a znamená to: mýdlo  či mydlo; já-šuar - já-šuar – při výslovnosti u “šuar” zůstává tón melodie rovný ve vysoké poloze – a znamená to: kartáček na zuby či zubná kefka; ja-kao - ja-kao – při výslovnosti u “kao” zůstává tón melodie rovný ve vysoké poloze – a znamená to: zubní pasta či zubná pasta
5./ Dánština: sä:be nebo sébe – Sæbe, SÆBE, sæbe znamená mýdlo  či mydlo; tsanbö:ste nebo tsanbéste – Tandbørste, TANDBØRSTE, tandbørste znamená kartáček na zuby či zubná kefka, - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”;
6./ Esperanto: sapo – Sapo, SAPO, sapo znamená mýdlo  či mydlo; broso – Broso, BROSO, broso znamená kartáč
7./ Finština: sajppuá – Saippuaa, SAIPPUAA, saippuaa – přízvuk je na první slabice “sai”, respektive na její samohlásce “a”, a znamená to: mýdlo  či mydlo; hammasharjan – Hammasharjan, HAMMASHARJAN, hammasharjan znamená kartáček na zuby či zubná kefka
8./ Francouzština: savoη – Savon, SAVON, savon - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: lsavoη – Le savon, LE SAVON, le savon - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unsavoη – Un savon, UN SAVON, un savon znamená mýdlo  či mydlo; bros – Brosse, BROSSE, brosse - substantivum feminina singuláru se členem určitým: labros – La brosse, LA BROSSE, la brosse - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: unebros – Une brosse, UNE BROSSE, une brosse znamená kartáč či kefka; brosadaη – Brosse à dents, brosse à dents - substantivum feminina singuláru se členem určitým: labrosadaη – La brosse à dents, la brosse à dents - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: unbrosadaη – Une brosse à dents, une brosse à dents znamená kartáček na zuby či zubná kefka; pátdeηtyfris – Pâte dentifrice, PÂTE DENTIFRICE, pâte dentifrice - substantivum feminina singuláru se členem určitým: lapátdeηtyfris – La pâte dentifrice, LA PÂTE DENTIFRICE, la pâte dentifrice - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: unpátdeηtyfris – Une pâte dentifrice, UNE PÂTE DENTIFRICE, une pâte dentifrice znamená zubní pasta či zubná pasta
9./ Hindština: sábun - sábun znamená mýdlo  či mydlo; buruš - buruš znamená kartáček na zuby či zubná kefka; dántpést - dántpést znamená zubní pasta či zubná pasta
10./ Holandština: zép – Zeep, ZEEP, zeep anebo společně i se členem: de zép – De zeep, DE ZEEP, de zeep znamená mýdlo  či mydlo; tandenborstel – Tandenborstel, TANDENBORSTEL, tandenborstel anebo společně i se členem: detandenborstel – De tandenborstel, DE TANDENBORSTEL, de tandenborstel znamená kartáček na zuby či zubná kefka; tandpaste – Tandpaste, TANDPASTE, tandpaste anebo společně i se členem: detandpaste – De tandpaste, DE TANDPASTE, de tandpaste znamená zubní pasta či zubná pasta
11./ Indonézština: sabun – Sabun, SABUN, sabun znamená mýdlo  či mydlo; sikat gigi – Sikat gigi, SIKAT GIGI, sikat gigi znamená kartáček na zuby či zubná kefka; tapal gigi – Tapel gigi, TAPAL GIGI, tapal gigi znamená zubní pasta či zubná pasta
12./ Italština: sapone – Sapone, SAPONE, sapone znamená mýdlo  či mydlo; spáccola – Spazzola, SPAZZOLA, spazzola - substantivum feminina společně i se členem určitým: laspáccola – La spazzola, La SPAZZOLA, la spazzola - substantivum feminina společně i se členem neurčitým: unaspáccola – Una spazzola, UNA SPAZZOLA, una spazzola znamená kartáč či kefka; spaccolýno per i dénty – Spazzolino per denti, SPAZZOLINO PER DENTI, spazzolino per denti - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: lospaccolýno per i dénty – Lo spazzolino per denti, La SPAZZOLINO PER DENTI, la spazzolino per denti - substantivum feminina anebo společně i se členem neurčitým: unospaccolýno per i dénty – Uno spazzolino per denti, UNO SPAZZOLINO PER DENTI, uno spazzolino per denti znamená kartáček na zuby či zubná kefka; pásta dentyfríča – Pasta dentifricia, PASTA DENTIFRICIA, pasta dentifricia - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: lapásta dentyfríča – La pasta dentifricia, La PASTA DENTIFRICIA, la pasta dentifricia - substantivum feminina anebo společně i se členem neurčitým: unapásta dentyfríča – Una pasta dentifricia, UNA PASTA DENTIFRICIA, una pasta dentifricia znamená zubní pasta či zubná pasta
13./ Korejština: pinu – pinu znamená mýdlo  či mydlo; čchissol nebo čchisol – čchissol nebo čchisol znamená kartáček na zuby či zubná kefka; čchijak – čchijak znamená zubní pasta či zubná pasta
14./ Latina: sapó – Sapo, SAPO, sapo znamená mýdlo  či mydlo; pasta – Pasta, PASTA, pasta znamená pasta
15./ Maďarština: sappan – Szappan, SZAPPAN, szappan anebo společně se členem neurčitým: eďsappan – Egy szappan, EGY SZAPPAN, egy szappan znamená mýdlo  či mydlo; kefe – Kefe, KEFE, kefe anebo společně se členem neurčitým: eďkefe – Egy kefe, EGY KEFE, egy kefe znamená kartáč či kefka; fogkefe – Fogkefe, FOGKEFE, fogkefe anebo společně se členem neurčitým: eďfogkefe – Egy fogkefe, EGY FOGKEFE, egy fogkefe znamená kartáček na zuby či zubná kefka; fogkrém – Fogkrém, FOGKRÉM, fogkrém anebo společně se členem neurčitým: eďfogkrém – Egy fogkrém, EGY FOGKRÉM, egy fogkrém znamená zubní pasta či zubná pasta; fogpaszta – Fogpaszta, FOGPASZTA, fogpaszta anebo společně se členem neurčitým: eďfogpaszta – Egy fogpaszta, EGY FOGPASZTA, egy fogpaszta znamená zubní pasta či zubná pasta
16./ Němčina: Zajfe – Seife, SEIFE - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýZajfe – Die Seife, DIE SEIFE, die Seife - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneZajfe – Eine Seife, EINE SEIFE, eine Seife znamená mýdlo  či mydlo; Bürste nebo Byrste – Bürste, BÜRSTE - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýBürste nebo DýByrste – Die Bürste, DIE BÜRSTE, die Bürste - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneBürste nebo AjneByrste – Eine Bürste, EINE BÜRSTE, eine Bürste - samohláska “ü” se vyslovuje velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”, a  znamená to kartáč či kefka; Cánbürste nebo Cánbyrste – Zahnbürste, ZAHNBÜRSTE - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýCánbürste nebo DýCánbyrste – Die Zahnbürste, DIE ZAHNBÜRSTE, die Zahnbürste - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneCánbürste nebo AjneCánbyrste – Eine Zahnbürste, EINE ZAHNBÜRSTE, eine Zahnbürste - samohláska “ü” se vyslovuje velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”, a  znamená to kartáček na zuby či kefka na zuby; Cánpaste – Zahnpaste, ZAHNPASTE - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýCánpaste – Die Zahnpaste, DIE ZAHNPASTE, die Zahnpaste - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneCánpaste – Eine Zahnpaste, EINE ZAHNPASTE, eine Zahnpaste znamená zubní pasta či zubná pasta
17./ Norština: sópe – Såpe, SÅPE, såpe znamená mýdlo  či mydlo; börste nebo berste – Børste, BØRSTE, børste znamená kartáč či kefka; tannbörste nebo tannberste – Tannbørste, TANNBØRSTE, tannbørste znamená kartáček na zuby či zubná kefka - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; tannpasta – Tannpasta, TANNPASTA, tannpasta znamená zubní pasta či zubná pasta
18./ Polština: mydwo nebo myduo – Mydło, MYDŁO, mydło znamená mýdlo  či mydlo; ščótka – Szczotka, SZCZOTKA, szczotka znamená kartáč či kefka; ščótka do zémbuf – Szczotka do zębów, SZCZOTKA DO ZĘBÓW, szczotka do zębów znamená kartáček na zuby či zubná kefka; pásta do zémbuf – Pasta do zębów, PASTA DO ZĘBÓW, pasta do zębów znamená zubní pasta či zubná pasta
19./ Portugalština: sabonéte – Sabonete, SABONETE, sabonete znamená mýdlo, toaletní mýdlo  či mydlo, toaletné mydlo; sabáuη – Sabão, SABÃO, sabão znamená mýdlo, prací mýdlo  či mydlo, pracie mydlo; eškóva – Escova, ESCOVA, escova znamená kartáč či kefka; eškóva duš dénteš – Escova dos dentes, ESCOVA DOS DENTES, escova dos dentes znamená kartáček na zuby či zubná kefka; pášta duš dénteš - Pasta dos dentes, PASTA DOS DENTES, pasta dos dentes znamená zubní pasta či zubná pasta
20./ Rumunština: sapún – Săpun, SĂPUN, săpun znamená mýdlo  či mydlo; périje de dýnc – Perie de dinţi, PERIE DE DINŢI, perie de dinţi znamená kartáček na zuby či zubná kefka; pasta de dýnc – Pasta de dinţi, PASTA DE DINŢI, pasta de dinţi znamená zubní pasta či zubná pasta
21./ Ruština: mýlo – mylo – Мыло, МЫЛО, мыло znamená mýdlo  či mydlo; ščótka – ščotka – Щётка, ЩЁТКА, щётка znamená kartáč či kefka; zubnája ščótka – zubnaja sčotka – Зубная щётка, ЗУБНАЯ ЩЁТКА, зубная щётка znamená kartáček na zuby či zubná kefka; zubnája pásta – zubnaja pasta – Зубная паста, ЗУБНАЯ ПАСТА, зубная паста znamená zubní pasta či zubná pasta
22./ Řečtina: sapuni – sapoyni – Σαπουνι, ΣΑΠΟΥΝΙ, σαπουνι anebo společně i se členem se to píše: tosapuni – to sapoyni – Το σαπουνι, ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ, το σαπουνι znamená mýdlo  či mydlo; vúrca – boyrtsa – Βουρτσα, ΒΟΥΡΤΣΑ, βουρτσα anebo společně i se členem se to píše: ivúrca – i boyrtsa – Η βουρτσα, Η ΒΟΥΡΤΣΑ, η βουρτσα znamená kartáč či kefka; odhontóvurca – odontoboyrtsa – Οδοντοβουρτσα, ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ, οδοντοβουρτσα anebo společně i se členem se to píše: iodhontóvurca – i odontoboyrtsa – Η οδοντοβουρτσα, Η ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ, η οδοντοβουρτσα znamená kartáček na zuby či zubná kefka; odhontókrema – odontokrema – Οδοντοκρεμα, ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, οδοντοκρεμα anebo společně i se členem se to píše: iodhontókrema – i odontokrema – Η οδοντοκρεμα, Η ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, η οδοντοκρεμα znamená zubní pasta či zubná pasta
23./ Srbochorvatština: sapun – Sapun, SAPUN, sapun – Сапун, САПУН, сапун znamená mýdlo  či mydlo; četka – Četka, ČETKA, četka – Четка, ЧЕТКА, четка znamená kartáč či kefka; četkica za zube – Četkica za zube, ČETKICA ZA ZUBE, četkica za zube – Четкица за зубе, ЧЕТКИЦА ЗА ЗУБЕ, четкица за зубе znamená kartáček na zuby či zubná kefka; zubna pasta – Zubna pasta, ZUBNA PASTA, zubna pasta – Зубна паста, ЗУБНА ПАСТА, зубна паста znamená zubní pasta či zubná pasta
24./ Staroslověnština: mylo – mylo
25./ Španělština: chabón – Jabón, JABÓN, jabón znamená mýdlo  či mydlo; sepiljio – Cepillo, CEPILLO, cepillo - substantivum maskulina se členem určitým: elsepiljio – El cepillo, EL CEPILLO, el cepillo - substantivum maskulina se členem neurčitým: unsepiljio – Un cepillo, UN CEPILLO, un cepillo znamená kartáč či kefka; sepiljio de dientes – Cepillo de dientes, CEPILLO DE DIENTES, cepillo de dientes - substantivum maskulina se členem určitým: elsepiljio de dientes  –  El cepillo de dientes, EL CEPILLO DE DIENTES, el cepillo de dientes - substantivum maskulina se členem neurčitým: unsepiljio de dientes – Un cepillo de dientes, UN CEPILLO DE DIENTES, un cepillo de dientes znamená kartáček na zuby či zubná kefka; pasta dentýfrika – Pasta dentífrica, PASTA DENTÍFRICA, pasta dentífrica - substantivum feminina se členem určitým: lapasta dentýfrika – La pasta dentífrica, LA PASTA DENTÍFRICA, la pasta dentífrica - substantivum feminina se členem neurčitým: unapasta dentýfrika – Una pasta dentífrica, UNA PASTA DENTÍFRICA, una pasta dentífrica znamená zubní pasta či zubná pasta
26./  Švédština: tvól – Tvål, TVÅL, tvål znamená mýdlo  či mydlo; boršte – Borste, BORSTE, borste znamená kartáč či kefka; tandboršte – Tandborste, TANDBORSTE, tandborste znamená kartáček na zuby či zubná kefka; tandkrémen – Tandkrämen, TANDKRÄMEN, tandkrämen znamená zubní pasta či zubná pasta
27./ Turečtina: sabun – Sabun, SABUN, sabun – přízvuk je na samohlásce “u”, a znamená to: mýdlo  či mydlo; dyš fircasi – Dış fırçası, DIŞ FIRÇASI, dış fırçası znamená kartáček na zuby či zubná kefka; dyšmádžunu – Dışmacunu, DIŞMACUNU, dışmacunu znamená zubní pasta či zubná pasta
28./ Ukrajinština: mýlo – milo – Мило, МИЛО, мило znamená mýdlo  či mydlo


70.8.6./ česky i slovensky: ručník (podstatné jméno) : 
1./Angličtina: ‘tauel – Towel, TOWEL, towel znamená ručník, utěrák či uterák
2./ Arabština: fúTa - fúTa je výraz spisovní i hovorový výraz egyptský i hovorový výraz marocko – tuniský; baškír - baškír je hovorový výraz syrský; cháuly - cháuli je hovorový výraz irácký; – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem substantiva ručník; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: peškír – peškir - Пешкир, ПЕШКИР, пешкир znamená ručník; krpa za licé – kъpa za lice – Кърпа за лице, КЪРПА ЗА ЛИЦЕ, кърпа за лице znamená ručník
4./ Čínština: šou-ťin - šou-ťin – při výslovnosti u “šou” zůstává tón melodie protáhlý v hluboké poloze – a znamená to: ručník
5./ Dánština: honklädhe – Haandkläde, HAANDKLÄDE, haandkläde znamená ručník; - při výslovnosti přízvuk je na první slabice “hon”, respektive na její samohlásce “o”; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
6./ Esperanto: mantuko – Mantuko, MANTUKO, mantuko znamená ručník
7./ Finština: pühelýna nebo pyhelýna – Pyyheliina, PYYHELIINA, pyyheliina – přízvuk je na samohlásce “ü”, a znamená to: ručník 
8./ Francouzština: lesuimeη – L’essuie-main, L‘ESSUIE-MAIN, l‘essuie-main znamená ručník, utěrák či uterák
9./ Hindština: taulijá - taulijá znamená ručník
10./ Holandština: hantduk – Handdoek, HANDDOEK, handdoek anebo společně i se členem: dehantduk – De handdoek, DE HANDDOEK, de handdoek znamená ručník
11./ Indonézština: handuk – Handuk, HANDUK, handuk znamená ručník
12./ Italština: ašjugamáno – Asciugamàno, ASCIUGAMANO, asciugamàno - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ilašiugamáno – Il asciugamàno, IL ASCIUGAMANO, il asciugamàno - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unašiugamáno – Un asciugamàno, UN ASCIUGAMANO, un asciugamàno znamená ručník, utěrka či utierka
13./ Korejština: sugon - sugon znamená ručník
14./ Latina: mantéle – Mantele, MANTELE, mantele znamená utěrák či uterák; mantýle – Mantile, MANTILE, mantile znamená utěrák či uterák
15./ Maďarština: terilkezé – Törülköző, TÖRÜLKÖZŐ, törülköző anebo společně se členem neurčitým: eďterilkezé – Egy törülköző, EGY TÖRÜLKÖZŐ, egy törülköző znamená ručník, utěrák či uterák
16./ Němčina: Hant-túch – Handtuch, HANDTUCH - substantivum neutra se členem určitým: DasHant-túch - Das Handtuch, DAS HANDTUCH, das Handtuch a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnHant-túch - Ein Handtuch, EIN HANDTUCH, ein Handtuch znamená ručník, utěrák či uterák
17./ Norština: hondkle – Håndkle, HÅNDKLE, håndkle znamená ručník
18./ Polština: renčnik – Ręcznik, RĘCZNIK, ręcznik znamená ručník, utěrák či uterák
19./ Portugalština: tuálja – Toalha, TOALHA, toalha znamená ručník
20./ Rumunština: prosóp – Prosop, PROSOP, prosop znamená ručník
21./ Ruština: palaťénce – polotence – Полотенце, ПОЛОТЕНЦЕ, полотенце znamená ručník, utěrák či uterák
22./ Řečtina: petséta – petseta – Πετσετα, ΠΕΤΣΕΤΑ, πετσετα anebo společně i se členem se to píše: ipetséta – i petseta – Η πετσετα, Η ΠΕΤΣΕΤΑ, η πετσετα znamená ručník
23./ Srbochorvatština: ručnyk – Ručnik, RUČNIK, ručnik – Ручник, РУЧНИК, ручник znamená ručník; peškir – Peškir, PEŠKIR, peškir – Пешкир, ПЕШКИР, пешкир znamená ručník
24./ Staroslověnština: ručnik – ručnik
25./ Španělština: toalja – Toalla, TOALLA, toalla - substantivum feminina se členem určitým: latoalja – La toalla, LA TOALLA, la toalla - substantivum feminina se členem neurčitým: unatoalja – Una toalla, UNA TOALLA, una toalla znamená ručník
26./  Švédština: handduken – Handduken, HANDDUKEN, handduken znamená ručník
27./ Turečtina: havlu – Havlu, HAVLU, havlu – přízvuk je na samohlásce “u”, a znamená to: ručník
28./ Ukrajinština: rušnýk – rušnik – Рушник, РУШНИК, рушник znamená ručník



Úvod k deváté lekci
Devátá lekce: Zdraví
71.9.1./ nemocný
72.9.2./ lékař
73.9.3./ Jít k lékařovi.
74.9.4./ lék
75.9.5./ hlava
76.9.6./ zub
77.9.7./ ruka
78.9.8./ noha
79.9.9./ srdce
80.9.10./ nemocnice
81.9.11./ zdravý
Zdraví je ta nejvyšší hodnota. Nikoliv peníze či jiný majetek. Být zdravý je to nejcennější co můžete mít. A i když Vy bezdomovci jste extrémně chudobní, máte-li zdraví, pak máte něco, co Vám dokonce i mnozí boháči a boháčky závidí, neboť za peníze si sice lze kupovat či platit kvalitní zdravotní péči, nikoliv však ale koupit přímo zdraví jako takové.
Být nemocným, respektive cítit, že některý z mých tělesných orgánů potažmo nějaká část těla trpí zdravotním neduhem je nepříjemné. A více méně je jedno, zda-li nás bolí zub, hlava, ruka, noha, anebo srdce, protože nemocí kteréhokoliv z těchto tělesných orgánů či části těla psychicky strádá celý organismus. 
A ještě mnohem horší to je, když tohle Vás postihne někde v cizojazyčním prostředí v zahraničí, kde se mluví jazykem kterému eventuálně možná že příliš nerozumíte, popřípadě mu nerozumíte vůbec. 
Je-li to totiž tak, pak i když jste v cizí zemi někde v nějaké té jejich věznici či zdravotnickém nebo jiném podobném zařízení, pak i když třebas lékaře máte hned po ruce, je Vám to houby platný, když jednak že jazykově nejste schopen své bachaře či jiné tamní hlídače upozornit že nejste zdráv, ale že jste nemocný, a proto potřebujete aby Vás odvezli někam do nemocnice, či alespoň Vám umožnili ambulantní návštěvu alespoň u toho svého vězeňského lékaře, plus za druhé následně tomuto lékařovi umět pak říci alespoň v tom nejhrubším rámci to, co Vám schází, či co Vás bolí: zda-li je to hlava, zub, ruka, noha, srdce a podobně.
Naučit se slovní zásobu této deváté lekce je tudíž důležité pro případ, že se v zahraničí dostanete do nějakých zdravotních potíží, a potřebujete jim tam říci alespoň to nejzákladnější minimum potřebné k tomu, aby Vám tam mohla býti poskytnuta nějaká pro Vás potřebná zdravotní pomoc.

Váš učitel
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola


71.9.1./ česky: nemocný slovensky: chorý  (přídavné jméno) :
1./Angličtina: il – Ill, ILL, ill znamená nemocný či chorý; Ajem ill. – I am ill. I AM ILL. znamená: Jsem nemocný. či Som chorý.; ‘ilnis – Illness, ILLNESS, illness znamená nemoc či choroba; ‘siknis – Sickness, SICKNESS, sickness znamená nemoc či choroba; pejn - Pain, PAIN, pain znamená bolest či bolesť; eik – Ache, ACHE, ache znamená bolet či bolieť; pein’ful – Painful, PAINFUL, painful znamená bolestivý
2./ Arabština: maríD - maríD je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko – syrský; mríD – mríD je hovorový výraz marocko – tuniský; - a obě tyto varianty znamenají náš pojem: nemocný či chorý; maraD - maraD je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko – syrský; morD – morD je hovorový výraz marocko – tuniský; - a všechny tyto varianty znamenají náš pojem: nemoc či choroba; - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá; wadžaA – wadžaA je výraz spisovní, wagaA - wagaA je hovorový výraz egyptský, alam - alam je rovněž hovorový výraz egyptský, wažaA – wažaA je hovorový výraz syrský,  Hríq – Hríq je hovorový výraz marocko – tuniský, užaA – užaA je rovněž hovorový výraz marocko – tuniský, – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem substantiva bolest či bolesť; wadžaAa – wadžaAa je výraz spisovní, wagaA - wagaA je hovorový výraz egyptsko - syrský, užaA – užaA je rovněž hovorový výraz marocko – tuniský, – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem slovesa bolet či bolieť, JúgaA-ni… - JúgaA-ni… je výraz spisovní i hovorový výraz egyptský, JúžaA-ni… - JúžaA-ni… je hovorový výraz marocko – tuniský i hovorový výraz syrský, a obě tyto varianty znamenají náš pojem věty: Bolí mne… či: Bolí mňa…, - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!
3./ Bulharština: bólen – bolen – Болен, БОЛЕН, болен znamená nemocný či chorý; bólest – bolest – Болест, БОЛЕСТ, болест znamená nemoc či choroba; bólka – bolka – Болка, БОЛКА, болка znamená bolest či bolesť; bólja – bolja – Боля, БОЛЯ, боля znamená bolet či bolieť; bolý me – boli me – Боли ме, БОЛИ МЕ, боли ме znamená bolí mně či bolí mňa
4./ Čínština: jou-ping-te - jou-ping-te – při výslovnosti u “ping” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké – a znamená to adjektivum: nemocný či chorý; ping-žen – ping-žen – při výslovnosti u “ping” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké – a znamená to substantivum: nemocný, pacient či chorý, pacient; tcheng – tcheng – při výslovnosti  “tcheng” tón melodie ze střední polohy stoupá do polohy vysoké – a znamená to substantivum: bolest či bolesť
5./ Dánština: sügh nebo sygh – Syg, SYG, syg znamená nemocný či chorý
6./ Esperanto: malsana – Malsana, MALSANA, malsana znamená nemocný či chorý (přídavné jméno); malsanulo – Malsanulo, MALSANULO, malsanulo znamená nemocný, pacient či chorý, pacient (podstatné jméno); malsano – Malsano, MALSANO, malsano znamená nemoc či choroba; suferi pro malsano – Suferi pro malsano, SUFERI PRO MALSANO, suferi pro malsano znamená trpět chorobou či trpieť chorobou; doloro – Doloro, DOLORO, doloro znamená bolest či bolesť; dolori – Dolori, DOLORI, dolori znamená bolet či bolieť; mi doloras – Mi doloras, MI DOLORAS, mi doloras znamená bolí mně či bolí mňa
7./ Finština: sajras – Sairas, SAIRAS, sairas znamená nemocný či chorý
8./ Francouzština: malád – Malade, MALADE, malade znamená nemocný či chorý; malady – Maladie, MALADIE, maladie  - substantivum feminina singuláru se členem určitým: lamalady – La maladie, LA MALADIE, la maladie - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: unebros – Une maladie, UNE MALADIE, une maladie znamená nemoc či choroba; dulö:r nebo dulér – Douleur, DOULEUR, douleur  - substantivum feminina singuláru se členem určitým: ladulö:r nebo ladulér – La douleur, LA DOULEUR, la douleur - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: unedulö:r nebo unedulér – Une douleur, UNE DOULEUR, une douleur znamená bolest či bolesť; žemal isi – J’ai mal ici, J’AI MAL ICI, j’ai mal ici znamená: Bolí mně tady. či: Tu mňa bolí.
9./ Hindština: bímár – bímár znamená nemocný či chorý; dard - dard znamená bolest či bolesť
10./ Holandština: zík – Ziek, ZIEK, ziek znamená nemocný či chorý; pejn – Pijn, PIJN, pijn anebo společně i se členem: depejn – De pijn, DE PIJN, de pijn znamená bolest či bolesť
11./ Indonézština: sakit – Sakit, SAKIT, sakit znamená nemocný či chorý ale i: bolest či bolesť
12./ Italština: maláto – Malato, MALATO, malato znamená nemocný či chorý; malattja – Malattia, MALATTIA, malattia - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: lamalattja – La malattia, LA MALATTIA, la malattia - substantivum feminina anebo společně i se členem neurčitým: unamalattja – Una malattia, UNA MALATTIA, una malattia znamená nemoc či choroba; dolore – Dolore, DOLORE, dolore - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ildolore – Il dolore, IL DOLORE, il dolore - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: undolore – Un dolore, UN DOLORE, un dolore – přízvuk je na slabice “lo”, respektive na její samohlásce “o”, a znamená to: bolest či bolesť; Mi fa male qui. – Mi fa male qui. MI FA MALE QUI. znamená: Zde mně bolí. či: Tu mňa bolí.
13./ Korejština: pjongdyn - pjongdyn znamená to adjektivum: nemocný či chorý; hwandža - hwandža znamená to substantivum: nemocný, pacient či chorý, pacient; apchym - apchym znamená bolest či bolesť; tchonggak - tchonggak znamená rovněž bolest či bolesť
14./ Latina: aeger – Aeger, AEGER, aeger znamená nemocný či chorý; morbus – Morbus, MORBUS, morbus znamená nemoc či choroba; dolor – Dolor, DOLOR, dolor znamená bolest či bolesť; dolére – Dolere, DOLERE, dolere znamená bolet či bolieť; dolet mihi – Dolet mihi, DOLET MIHI, dolet mihi znamená bolí mně  či bolí mňa
15./ Maďarština: beteg – Beteg, BETEG, beteg znamená nemocný či chorý; betegšég – Betegség, BETEGSÉG, betegség anebo společně se členem neurčitým: eďbetegšég – Egy betegség, EGY BETEGSÉG, egy betegség znamená nemoc či choroba; fájdalom – Fájdalom, FÁJDALOM, fájdalom anebo společně se členem neurčitým: eďfájdalom – Egy fájdalom, EGY FÁJDALOM, egy fájdalom znamená bolest či bolesť; fáj – Fáj, FÁJ, fáj znamená bolet či bolieť; fáj… – Fáj…, FÁJ…, fáj… znamená: Bolí mně… či: Bolí mňa…; Itt fáj. - Itt fáj. ITT FÁJ. Znamená: Tady to bolí. či: Tu to bolí.
16./ Němčina: krank – Krank, KRANK, krank znamená nemocný či chorý; Ich bin krank. – Ich bin krank. ICH BIN KRANK. znamená: Jsem nemocný. či Som chorý.; Krankhajt – Krankheit, KRANKHEIT - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýKrankhajt – Die Krankheit, DIE KRANKHEIT, die Krankheit - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneKrankhajt – Eine Krankheit, EINE KRANKHEIT, eine Krankheit znamená nemoc či choroba; Šmerc – Schmerz, SCHMERZ - substantivum maskulina se členem určitým: DerŠmerc – Der Schmerz, DER SCHMERZ, der Schmerz - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnŠmerc – Ein Schmerz, EIN SCHMERZ, ein Schmerz znamená bolest či bolesť; Šmercn: – Schmerzen, SCHMERZEN - substantivum plurálu se členem určitým: Dý Šmercn: – Die Schmerzen, DIE SCHMERZEN, die Schmerzen - substantivum plurálu se členem neurčitým: Šmercn: – Schmerzen, SCHMERZEN, Schmerzen znamená bolesti; Vé – Weh, WEH - substantivum neutra se členem určitým: DasVé - Das Weh, DAS WEH, das Weh a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnVé - Ein Weh, EIN WEH, ein Weh znamená bolest či bolesť; vé tun – Weh tun, WEH TUN, weh tun znamená bolet či bolieť; šmerchaft – Schmerzhaft, SCHMERZHAFT, schmerzhaft znamená bolestivý; ez šmerct mich – Es schmerzt mich, ES SCHMERZT MICH, es schmerzt mich znamená: bolí mně  či bolí mňa; Ich hábe Šmercn:. – Ich habe Schmerzen. ICH HABE SCHMERZEN. znamená: Mám bolesti.
17./ Norština: syk – Syk, SYK, syk znamená nemocný či chorý; smerte – Smerte, SMERTE, smerte znamená bolest či bolesť
18./ Polština: chory – Chory, CHORY, chory znamená nemocný či chorý; choroba – Choroba, CHOROBA, choroba znamená nemoc či choroba; bul – Ból, BÓL, ból znamená bolest či bolesť; boleć – Boleć, BOLEĆ, boleć znamená bolet či bolieť; boloncy – Bolący, BOLĄCY, bolący znamená bolestivý; zbolawy – Zbolały, ZBOLAŁY, zbolały znamená rovněž bolestivý; bolešcivy  - Boleściwy, BOLEŚCIWY, boleściwy znamená rovněž bolestivý; bolejoncy – Bolejący, BOLEJĄCY, bolejący znamená rovněž bolestivý; boly mně… nebo boly mnie… – Boli mnie…, BOLI MNIE…, boli mnie… znamená bolí mně  či bolí mňa; Boly mně tutaj. nebo Boly mňe tutaj. – Boli mnie tutaj. BOLI MNIE TUTAJ. Znamená: Tady to bolí. či: Tu to bolí.
19./ Portugalština: duénte – Doente, DOENTE, doente znamená nemocný či chorý; duénsa – Doença, DOENÇA, doença znamená nemoc či choroba; dór – Dor, DOR, dor znamená bolest či bolesť; fazér mal – Fazer mal, FAZER MAL, fazer mal znamená bolet či bolieť
20./ Rumunština: bolnáv – Bolnav, BOLNAV, bolnav znamená nemocný či chorý; durére – Durere, DURERE, durere znamená bolest či bolesť
21./ Ruština: baľnój – bolьnoj – Больной, БОЛЬНОЙ, больной znamená nemocný či chorý; baljézň – boleznь – Болезнь, БОЛЕЗНЬ, болезнь znamená nemoc či choroba; boľ – bolь – Боль, БОЛЬ, боль znamená bolest či bolesť; boléť – boletь – Болеть, БОЛЕТЬ, болеть znamená bolet či bolieť; boléznennyj – boleznennyj – Болезненный, БОЛЕЗНЕННЫЙ, болезненный znamená bolestivý; mučíteľnyj – mučitelьnyj – Мучительный, МУЧИТЕЛЬНЫЙ, мучительный znamená rovněž bolestivý; menjá bolýt – menja bolit – Меня болит, МЕНЯ БОЛИТ, меня болит znamená bolí mně  či bolí mňa
22./ Řečtina: árostos – arrostos – Αρρωστος, ΑΡΡΩΣΤΟΣ, αρρωστος znamená nemocný či chorý; asthenýs – asthenís – Ασθενης, ΑΣΘΕΝΗΣ, ασθενης znamená rovněž nemocný či chorý; aróstya – arrosteia – Αρρωστεια, ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ, αρρωστεια anebo společně i se členem se to píše: iaróstya – i arrosteia – Η Αρρωστεια, Η ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ, η αρρωστεια znamená nemoc či choroba; asthénya – astheneia  - Ασθενεια, ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ασθενεια anebo společně i se členem se to píše: iasthénya – i astheneia  - Η Ασθενεια, Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ, η ασθενεια znamená rovněž nemoc či choroba; pónos – ponos – Πονος, ΠΟΝΟΣ, πονος anebo společně i se členem se to píše: οpónos – ο ponos – Ο πονος, Ο ΠΟΝΟΣ, ο πονος znamená bolest či bolesť; ponytykós – ponitikos – Πονητικος, ΠΟΝΗΤΙΚΟΣ, πονητιξος znamená bolestivý; ponetykós – ponetikos – Πονετικος, ΠΟΝΕΤΙΚΟΣ, πονετικος znamená bolavý; plighoménos – pligomenos – Πληγωμενος, ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ, πληγωμενος znamená rovněž bolavý; Věta: Echo enan pono edho. – Echo énan póno edó. – Εχω εναν πονο εδω. ΕΧΩ ΕΝΑΝ ΠΟΝΟ ΕΔΩ. Znamená: Cítím tady bolest. či Cítim tu bolesť.
23./ Srbochorvatština: bolestan – Bolestan, BOLESTAN, bolestan – Болестан, БОЛЕСТАН, болестан znamená nemocný či chorý; bolan – Bolan, BOLAN, bolan – Болан, БОЛАН, болан znamená nemocný či chorý; Ja sam bolestan. – Ja sam bolestan. JA SAM BOLESTAN. – Ја сам болестан. ЈА САМ БОЛЕСТАН. Znamená: Já jsem nemocný. či Ja som chorý.; bolest – Bolest, BOLEST, bolest – Болест, БОЛЕСТ, болест znamená nemoc či choroba; bol – Bol, BOL, bol – Бол, БОЛ, бол znamená bolest či bolesť; boly me – Boli me, BOLI ME, boli me – Боли ме, БОЛИ МЕ, боли ме znamená bolí mně  či bolí mňa
24./ Staroslověnština:  boljen - boljen
25./ Španělština: enférmo – Enfermo, ENFERMO, enfermo znamená nemocný či chorý; enfermedad – Enfermedad, ENFERMEDAD, enfermedad - substantivum feminina se členem určitým: laenfermedad – La enfermedad, LA ENFERMEDAD, la enfermedad - substantivum feminina se členem neurčitým: unaenfermedad – Una enfermedad, UNA ENFERMEDAD, una enfermedad znamená nemoc či choroba; dolor – Dolor, DOLOR, dolor - substantivum maskulina se členem určitým: eldolor – El dolor, EL DOLOR, el dolor - substantivum maskulina se členem neurčitým: undolor – Un dolor, UN DOLOR, un dolor znamená bolest či bolesť; doler – Doler, DOLER, doler znamená bolet či bolieť; Me duele aquí. – Me duele aquí. ME DUELE AQUÍ. znamená: Zde mně bolí. či: Tu mňa bolí.
26./  Švédština: šük nebo šyk – Sjuk, SJUK, sjuk znamená nemocný či chorý; smärtan nebo smertan – Smärtan, SMÄRTAN, smärtan znamená bolest či bolesť, - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina: hasta – Hasta, HASTA, hasta – přízvuk je na poslední slabice “ta”, respektive na její samohlásce “a”, - a znamená to: nemocný či chorý; ári – Ağrı, AĞRI, ağrı znamená bolest či bolesť; adzi – Acı, ACI, acı znamená bolest či bolesť
28./ Ukrajinština: chvóryj – chvorij – Хворий, ХВОРИЙ, хворий znamená nemocný či chorý


72.9.2./ česky: lékař slovensky: lekár  (podstatné jméno) :
1./Angličtina: fi’zišn – Physician, PHYSICIAN, physician znamená lékař či lekár; ‘dokto – Doctor, DOCTOR, doctor znamená lékař, doktor či lekár, doktor; dentyst – Dentist, DENTIST, dentist – přízvuk je na samohlásce “e”, a znamená to: zubní lékař či zubný lekár
2./ Arabština: Tabíb - Tabíb je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko-syrský; Tbíb – Tbíb je hovorový výraz marocko – tuniský; duktór – duktór je hovorový výraz egyptsko-syrský; duktúr - duktúr je hovorový výraz marocko – tuniský; - a všechny tyto varianty znamenají náš pojem lékař či lekár; tabíb al-asnán - tabíb al-asnán znamená zubní lékař či zubný lekár
3./ Bulharština: lékar – lekar – Лекар, ЛЕКАР, лекар znamená lékař či lekár; dóktor – doktor - Доктор, ДОКТОР, доктор znamená doktor; zbolékar – zъbolékar – Зъболекар, ЗЪБОЛЕКАР, зъболекар znamená zubní lékař či zubný lekár
4./ Čínština: i-šeng – i-šeng – při výslovnosti u “i” tón melodie je rovný ve vysoké poloze – a znamená to: lékař či lekár; já-í – já-í – při výslovnosti u “i” tón melodie je rovný ve vysoké poloze – a znamená to: zubní lékař či zubný lekár
5./ Dánština: läghe nebo leghe – Läge, LÄGE, läge znamená lékař či lekár; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; tsanlége – Tandlæge, TANDLÆGE, tandlæge znamená zubní lékař či zubný lekár
6./ Esperanto: kuracisto – Kuracisto, KURACISTO, kuracisto znamená lékař či lekár; dentysto – Dentisto, DENTISTO, dentisto znamená zubní lékař či zubný lekár
7./ Finština: läkäri nebo lekeri – Lääkäri, LÄÄKÄRI, lääkäri znamená lékař či lekár; - přízvuk je na slabice “kä”, respektive na její samohlásce “ä”; hammasläkäri nebo hammaslekeri – Hammaslääkäri, HAMMASLÄÄKÄRI, hammaslääkäri znamená zubní lékař či zubný lekár; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: médseη – Médecin, MÉDECIN, médecin - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: lmédseη – Le médecin, LE MÉDECIN, le médecin - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unmédseη – Un médecin, UN MÉDECIN, un médecin znamená lékař či lekár; deηtyst – Dentiste, DENTISTE, dentiste - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ldeηtyst – Le dentiste, LE DENTISTE, le dentiste - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: undeηtyst – Un dentiste, UN DENTISTE, un dentiste znamená zubní lékař či zubný lekár
9./ Hindština: čikitsak - čikitsak znamená lékař či lekár; dáktar - dáktar znamená lékař, doktor či lekár, doktor; dentyst - dentist znamená zubní lékař či zubný lekár
10./ Holandština: dokter – Dokter, DOKTER, dokter anebo společně i se členem: de dokter – De dokter, DE DOKTER, de dokter znamená lékař, doktor či lekár, doktor; tantarts – Tandarts, TANDARTS, tandarts anebo společně i se členem: detantarts – De tandarts, DE TANDARTS, de tandarts znamená zubní lékař či zubný lekár
11./ Indonézština: dokter – Doktér, DOKTÉR, doktér znamená lékař, doktor či lekár, doktor
12./ Italština: medyko – Medico, MEDICO, medico - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ilmedyko – Il medico, IL MEDICO, il medico - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unmedyko – Un medico, UN MEDICO, un medico znamená lékař či lekár; dottóre – Dottore, DOTTORE, dottore - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ildottóre – Il dottore, IL DOTTORE, il dottore - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: undottóre – Un dottore, UN DOTTORE, un dottore znamená lékař, doktor či lekár, doktor; dentýsta – Dentista, DENTISTA, dentista - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ildentýsta – Il dentista, IL DENTISTA, il dentista - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: undentýsta – Un dentista, UN DENTISTA, un dentista znamená zubní lékař či zubný lekár
13./ Korejština: yisa – Yisa, YISA, yisa znamená lékař či lekár; čchikwa – čchikwa znamená zubní lékař či zubný lekár
14./ Latina: medykus – Medicus, MEDICUS, medicus znamená lékař či lekár; medykus dentálys – Medicus dentalis, MEDICUS DENTALIS, medicus dentalis znamená zubní lékař či zubný lekár
15./ Maďarština: orvoš – Orvos, ORVOS, orvos znamená lékař či lekár; fogorvoš – Fogorvos, FOGORVOS, fogorvos znamená zubní lékař či zubný lekár
16./ Němčina: Árct – Arzt, ARZT - substantivum maskulina se členem určitým: DerÁrct – Der Arzt, DER ARZT, der Arzt - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnÁrct – Ein Arzt, EIN ARZT, ein Arzt znamená lékař či lekár; Cánarct – Zahnarzt, ZAHNARZT - substantivum maskulina se členem určitým: DerCánarct – Der Zahnarzt, DER ZAHNARZT, der Zahnarzt - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnCánarct – Ein Zahnarzt, EIN ZAHNARZT, ein Zahnarzt znamená zubní lékař či zubný lekár
17./ Norština: lä:ge nebo lége – Laege, LAEGE, laege znamená lékař či lekár; tanlä:ge nebo tanlége – Tannlaege, TANNLAEGE, tannlaege znamená zubní lékař či zubný lekár
18./ Polština: lekaž – Lekarz, LEKARZ, lekarz znamená lékař či lekár; dentýsta – Dentysta, DENTYSTA, dentysta znamená zubní lékař či zubný lekár; doktůr nebo doktúr – Doktór, DOKTÓR, doktór znamená doktor, lékař
19./ Portugalština: médyku – Médico, MÉDICO, médico znamená lékař či lekár; dentýšta – Dentista, DENTISTA, dentista znamená zubní lékař či zubný lekár
20./ Rumunština: medyc – Medic, MEDIC, medic znamená lékař či lekár; doctor – Doctor, DOCTOR, doctor znamená lékař, doktor či lekár, doktor
21./ Ruština: vrač – vrač – Врач, БРАЧ, врач znamená lékař či lekár; zubnój vrač – zubnoj vrač – Зубной врач, ЗУБНОЙ ВРАЧ, зубной врач znamená zubní lékař či zubný lekár; doktor – doktor – Доктор, ДОКТОР, доктор znamená doktor
22./ Řečtina: jiatrós – giatros – Γιατρος, ΓΙΑΤΡΟΣ, γιατρος anebo společně i se členem se to píše: ojiatrós – o giatros – Ο γιατρος, Ο ΓΙΑΤΡΟΣ, ο γιατρος znamená lékař či lekár; jatrós – iatros – Ιατρος, ΙΑΤΡΟΣ, ιατρος anebo společně i se členem se to píše: ojatrós – o iatros – Ο ιατρος, Ο ΙΑΤΡΟΣ, ο ιατρος znamená rovněž lékař či lekár; odhondiatros – odontiatros – Οδοντιατρος, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, οδοντιατρος anebo společně i se členem se to píše: oodhondiatros – o odontiatros – Ο οδοντιατρος, Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ο οδοντιατρος znamená zubní lékař či zubný lekár
23./ Srbochorvatština: lekar – Lekar, LEKAR, lekar – Лекар, ЛЕКАР, лекар znamená lékař či lekár; lečnyk – Lečnik, LEČNIK, lečnik – Лечник, ЛЕЧНИК, лечник znamená lékař či lekár; lyječnyk – Liječnik, LIJEČNIK, liječnik – Лијечник, ЛИЈЕЧНИК, лијечник znamená lékař či lekár; doktor – Doktor, DOKTOR, doktor – Доктор, ДОКТОР, доктор znamená doktor; zubny lekar – Zubni lekar, ZUBNI LEKAR, zubni lekar – Зубни лекар, ЗУБНИ ЛЕКАР, зубни лекар znamená zubní lékař či zubný lekár; zubar – Zubar, ZUBAR, zubar – Зубар, ЗУБАР, зубар znamená zubní lékař či zubný lekár
24./ Staroslověnština: balii - balii
25./ Španělština: médyko – Médico, MÉDICO, médico - substantivum maskulina se členem určitým: elmédyko – El médico, EL MÉDICO, el médico - substantivum maskulina se členem neurčitým: unmédyko – Un médico, UN MÉDICO, un médico znamená lékař či lekár; dentysta – Dentista, DENTISTA, dentista - substantivum maskulina se členem určitým: eldentysta – El dentista, EL DENTISTA, el dentista - substantivum maskulina se členem neurčitým: undentysta – Un dentista, UN DENTISTA, un dentista znamená zubní lékař či zubný lekár
26./  Švédština: läkare nebo lekare – Läkare, LÄKARE, läkare znamená lékař či lekár; tandlékare – Tandläkare, TANDLÄKARE, tandläkare znamená zubní lékař či zubný lekár; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina: hekim – Hekim, HEKIM, hekim znamená lékař či lekár; dyš hekimi – Diş hekimi, DIŞ HEKIMI, diş hekimi znamená zubní lékař či zubný lekár; dyšči – Dışçı, DIŞÇI, dışçı znamená zubní lékař či zubný lekár
28./ Ukrajinština: lýkar – likar – Ликар, ЛИКАР, ликар znamená lékař či lekár


73.9.3./ česky: Jít k lékařovi., slovensky: Ísť k lekárovi. (krátká tzv. “oznamovací věta”):
1./Angličtina: To sí dhe dokto. – To see the doctor. TO SEE THE DOCTOR. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Ai fíl il. – I feel ill. I FEEL ILL. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Plýz send fo dhe dokto. – Please send for the doctor. PLEASE SEND FOR THE DOCTOR. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
2./ Arabština: Zára tabíb. – Zára tabíb. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Azunnu anný maríd. - Azunnu anní maríd. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Min fadlikum, irsalú li-t-tabíb. - Min fadlikum, irsalú li-t-tabíb. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
3./ Bulharština: Da ída pri lékarja. – Da ida pri lekarja. – Да ида при лекаря. ДА ИДА ПРИ ЛЕКАРЯ. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Čústvuvam se zle. - Čustvuvam se zle. – Чуствувам се зле. ЧУСТВУВАМ СЕ ЗЛЕ. znamená: Cítím se špatně. či: Zle sa cítim.; Mólja, povíkajte mi dóktor. – Molja povikajte mi doktor. -   Моля повикайте ми доктор. МОЛЯ ПОВИКАЙТЕ МИ ДОКТОР. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
4./ Čínština:  Čchü kchan-ping. – Čchü kchan-ping. - při výslovnosti u “ping” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké – a znamená to: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Wo ta-kaj ping-la. - Wo ta-kaj ping-la. - při výslovnosti u “ping” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké – a znamená to: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Čchü čching taj-fu laj. - Čchü čching taj-fu laj. - při výslovnosti u “čching” protáhlý tón melodie zůstává v hjluboké poloze, při výslovnosti “taj” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké, při výslovnosti “laj” tón melodie ze střední polohy stoupá do polohy vysoké
5./ Dánština: Gó til läghe. nebo Gó til leghe. – Gaa til läge. GAA TIL LÄGE. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; u “läghe” přízvuk je na samohlásce “ä”; Vi há b:ú fó  lége ojeblykly. – Vi har brug for læge øjeblikkelig. VI HAR BRUG LÆGE ØJEBLIKKELIG. znamená: Potřebuji okamžitě lékaře. či: Potrebujem okamžite lekára.; Tsilkal ambulansen! – Tilkald ambulancen! TILKALD AMBULANCEN! znamená:  Zavolejte sanitku. či: Zavolajte sanitku.
6./ Esperanto: Iri al kuracisto. – Iri al kuracisto. IRI AL KURACISTO. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi
7./ Finština: Mennä läkärille. nebo Menne lekerille. – Mennä lääkärille. MENNÄ LÄÄKÄRILLE. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; u “Mennä” přízvuk je na první slabice “Men”, respektive na její samohlásce “e”, u “lääkärille” přízvuk je na první slabice “lä”, respektive na její samohlásce “ä”; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; Tarviccemme välittömästi lääkärin. nebo Tarviccemme velittemesti leekerin. – Tarvitsemme välittömästi lääkärin. TARVITSEMME VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIN. znamená: Potřebuji okamžitě lékaře. či: Potrebujem okamžite lekára.; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; Sojttaká ambulanssi! – Soittakaa ambulanssi! SOITTAKAA AMBULANSSI! znamená:  Zavolejte sanitku. či: Zavolajte sanitku.
8./ Francouzština: Aléšélmédseη. – Aller chez le médecin. ALLER CHEZ LE MÉDECIN. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Žkrua kžsvi malad. – Je crois que je suis malade. JE CROIS QUE JE SUIS MALADE. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Ejé laboηté dfér venir lmédseη. – Ayez la bonté de faire venir le médecin. AYEZ LA BONTÉ DE FAIRE VENIR LE MÉDECIN. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
9./ Hindština: Dáktar sé milná. - Dáktar sé milná. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Mudžhé lagtá he, me bímar hu. - Mudžhé lagtá he, me bímar hu. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Kripajá, dáktar kó buláijé. - Kripajá, dáktar kó buláijé. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
10./ Holandština: Nár den dokter chán. – Naar de dokter gaan. NAAR DE DOKTER GAAN. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Ik chelóf, dat ik zik ben. – Ik geloof, dat ik ziek ben. IK GELOOF, DAT IK ZIEK BEN. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Vilt ü zó chud zejn den dokter te hálen. nebo Vilt y zó chud zejn den dokter te hálen. – Wilt u zo goed zijn de dokter te halen. WILT U ZO GOED ZIJN DE DOKTER TE HALEN. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
11./ Indonézština: Pergi ke dokter. – Pergi ke doktér. PERGI KE DOKTÉR. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Saja rasa saja sakit. - Saja rasa saja sakit. SAJA RASA SAJA SAKIT. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Tolong pangilkan dokter. - Tolong pangilkan dokter. TOLONG PANGILKAN DOKTER. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
12./ Italština: Andáre dal médyko. – Andare dal medico. ANDARE DAL MEDICO. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Krédo, ke sono ammaláto. – Credo, che sono ammalato. CREDO, CHE SONO AMMALATO. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Per pjačére kjámi il dottóre. – Per piacere chiami il dottore. PER PIACERE CHIAMI IL DOTTORE. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
13./ Korejština: Pjongwone kada. - Pjongwone kada. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Nanun pjongdun mojangimnyda, nanum pjongdun kokkassymnyda. - Nanyn pjongdyn mojangimnida, nanym pjongdyn kokkassymnida. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Uisaryl terito saramul ponädžusipsijo, yisaga orago hasipsijo. nebo Uisaryl terito saramul ponedžusipsijo, yisaga orago hasipsijo. - Yisaryl terito saramyl ponädžusipsijo, yisaga orago hasipsijo. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
14./ Latina: Adíre ad medykus – Adire ad medicus. ADIRE AD MEDICUS. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.
15./ Maďarština: Orvošhoz menni. – Orvoshoz menni. ORVOSHOZ MENNI. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Azt hisem beteg vaďok. – Azt hiszem beteg vagyok. AZT HISZEM BETEG VAGYOK. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Kérem, küldjön orvošért. nebo Kérem, kyldjen orvošért. - Kérem, küldjön orvosért. KÉREM, KÜLDJÖN ORVOSÉRT. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
16./ Němčina: Cum Arct géen. – Zum Artz gehen. ZUM ARTZ GEHEN. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Ich glaube, ich bin krank. - Ich glaube, ich bin krank. ICH GLAUBE, ICH BIN KRANK. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Holen Zí bite, den Arct. – Holen Sie bitte, den Arzt. HOLEN SIE BITTE, DEN ARZT. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
17./ Norština: Gó til läge. nebo Gó til läge. – Gå til laege. GÅ TIL LAEGE. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Jei tror jei er syk. – Jeg tror jeg er syk. JEG TROR JEG ER SYK. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Send bud efter en läge. nebo Send bud efter en lege. – Send bud efter en laege. SEND BUD EFTER EN LAEGE. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
18./ Polština: Išč do lekařa. nebo Išč do lekaža. – Iść do lekarza. IŚĆ DO LEKARZA. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Myšle, že jestem chory. – Myślę, že jestem chory. MYŚLĘ, ŽE JESTEM CHORY. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Proše posuač po doktora. – Proszę posłać po doktora. PROSZĘ POSŁAĆ PO DOKTORA. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
19./ Portugalština: Ir ou médyku. – Ir ao médico. IR AO MÉDICO. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Parése me ki ištó duénte. – Parece-me que estou doente. PARECE-ME QUE ESTOU DOENTE. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Fása favór de mandár šamár u médyku. – Faça favor de mandar chamar o médico. FAÇA FAVOR DE MANDAR CHAMAR O MÉDICO. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
20./ Rumunština: Mérdže la dóktor. – A merge la doctor. A MERGE LA DOCTOR. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára. Kred ka sunt bolnav. – Cred că sunt bolnav. CRED CĂ SUNT BOLNAV. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Va rog trimítec dupa doctor. – Vă rog, trimiteţi după doctor. VĂ ROG, TRIMITEŢI DUPĂ DOCTOR. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
21./ Ruština: Ití k vračú. – Itti k vraču. – Итти к врачу. ИТТИ К ВРАЧУ. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Mně kážetsa, što ja bóľěn. nebo Mne kážetsa, što ja bóľen. – Mne kažetsja, čto ja bolen. – Мне кажется, что я болен. МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО Я БОЛЕН. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Pažálusta, pašlítě za dóktarom. nebo Pažálusta, pašlítě za dóktarom. – Požalujsta, pošlite za doktorom. – Пожалуйста, пошлите за доктором. ПОЖАЛУЙСТА ЗА ДОКТОРОМ. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
22./ Řečtina: Pijeno sto jiatrós. – Pigaino sto giatros. – Πηγαινω στο γιατρος. ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟΣ. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Psachno ena jatro. – Psachno ena giatro. – Ψαχνω ενα γιατρο. ΨΑΧΝΩ ΕΝΑ ΓΙΑΤΡΟ. znamená: Hledám lékaře. či: Hľadám lekára.; Kaleste ton jatro. – Kaleste ton iatro. – Καλεστε τον ιατρο. ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ. znamená:  Zavolejte doktora. či: Zavolajte doktora.
23./ Srbochorvatština: Ići lečniku. nebo Iťi lečniku. – Ići lečniku. IĆI LEČNIKU. – Ићи лечнику, ИЋИ ЛЕЧНИКУ. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Mislym da sam bolestan. – Mislim da sam bolestan. MISLIM DA SAM BOLESTAN. – Мислим да сам болестан. МИСЛИМ ДА САМ БОЛЕСТАН. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Molym vas zovnute lakara. – Molim vas zovnute lekara. MOLIM VAS ZOVNUTE LEKARA. – Молим вас зовнуте лекара. МОЛИМ ВАС ЗОВНУТЕ ЛЕКАРА. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
24./ Staroslověnština: Idž balii. – Idž balii. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.
25./ Španělština: Ir al médyko. – Ir al médico. IR AL MÉDICO. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Kreo ke estój enférmo. – Creo que estoy enfermo. CREO QUE ESTOY ENFERMO. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Kjére usté ljamár al médyko. - Quiere Vd. Ilamar al médico. QUIERE VD. ILAMAR AL MÉDICO. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
26./  Švédština: Gó till läkaren. nebo Gó till lekaren. – Gå till läkaren. GÅ TILL LÄKAREN. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Jag trúr jag är šük. nebo Jag trúr jag er šyk. - Jag tror jag är sjuk. JAG TROR JAG ÄR SJUK. znamená: Myslím, že jsem nemocen. či: Myslím, že som chorý.; Var gúd šika efter läkaren. nebo Var gúd šika efter lekaren. – Var god skicka efter läkaren. VAR GOD SKICKA EFTER LÄKAREN. znamená: Prosím, pošlete po lékaře. či: Prosím, pošlite po lekára.
27./ Turečtina: Hekíme gitmek. – Hekime gitmek. HEKIME GITMEK. – u slova “Hekíme” přízvuk je na prostřední samohlásce “í” a na úplně poslední samohlásce “e”, u slova “gitmek” přízvuk je na samohlásce “e”, znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.; Ben hastajim. – Ben hastayim. BEN HASTAYIM. znamená: Jsem nemocný/á. či: Som chorý/á.; Doktor lázim. – Doktor lazim. DOKTOR LAZIM. znamená: Potřebuji doktora. či: Potrebujem doktora.
28./ Ukrajinština: Itý do lýkarja. – Iti do likarja. – Ити до лікаря. ИТИ ДО ЛІКАРЯ. znamená: Jít k lékařovi. či: Ísť k lekárovi.


74.9.4./ česky: lék slovensky: liek  (podstatné jméno) :
1./Angličtina: ‘medsin – Medicine, MEDICINE, medicine znamená lék či liek; ‘kemists – Chemist’s, CHEMIST’S, chemist’s znamená lékárna či lekáreň; ‘fámosi – Pharmacy, PHARMACY, pharmacy znamená lékárna či lekáreň
2./ Arabština: dawá‘ – dawá’ je výraz spisovní; dawa – dawa je hovorový výraz egyptsko-syrský; dwá – dwá je hovorový výraz marocko – tuniský; a všechny tyto varianty znamenají náš pojem substantiva lék či liek; Sajdalyjja - Sajdalijja je výraz spisovní; Sajdalýja - Sajdalíja je hovorový výraz egyptsko-syrský i hovorový výraz marocko – tuniský; - a oba tyto varianty znamenají náš pojem substantiva lékárna či lekáreň
3./ Bulharština: lekárstvo – lekarstvo – Лекарство, ЛЕКАРСТВО, лекарство znamená lék či liek; aptéka – apteka – Аптека, АПТЕКА, аптека znamená lékárna či lekáreň
4./ Čínština: jao – jao - při výslovnosti u “jao” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké – a znamená to: lék či liek; jao-fang – jao-fang - při výslovnosti u “fang” zůstává protáhlý tón melodie v hluboké poloze – a znamená to: lékárna či lekáreň; a rovněž tak i jao-tien - jao-tien znamená lékárna či lekáreň
5./ Dánština: medysín – Medicin, MEDICIN, medicin – přízvuk je na samohlásce “í”, a znamená to: lék či liek; apothékh – Apotek, APOTEK, apotek znamená lékárna či lekáreň
6./ Esperanto: kuracilo – Kuracilo, KURACILO, kuracilo znamená lék či liek
7./ Finština: lä:ke nebo léke – Lääke, LÄÄKE, lääke znamená lék či liek; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; aptékki – Apteekki, APTEEKKI, apteekki znamená lékárna či lekáreň
8./ Francouzština: médykamaη – Médicament, MÉDICAMENT, médicament - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: lmédykamaη – Le médicament, LE MÉDICAMENT, le médicament - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unmédykamaη – Un médicament, UN MÉDICAMENT, un médicament znamená lék či liek; farmasi – Pharmacie, PHARMACIE, pharmacie  - substantivum feminina singuláru se členem určitým: lafarmasi – La pharmacie, LA PHARMACIE, la pharmacie - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: unefarmasi – Une pharmacie, UNE PHARMACIE, une pharmacie znamená lékárna či lekáreň
9./ Hindština: davá – davá znamená lék či liek; óšadhi - óšadhi znamená lék či liek; davácháná - davácháná znamená lékárna či lekáreň
10./ Holandština: médysejn – Medicijn, MEDICIJN, medicijn anebo společně i se členem: het médysejn – Het medicijn, HET MEDICIJN, het medicijn znamená lék či liek; apoték – Apotheek, APOTHEEK, apotheek anebo společně i se členem: de apoték – De apotheek, DE APOTHEEK, de apotheek znamená lékárna či lekáreň
11./ Indonézština: obat – Obat, OBAT, obat znamená lék či liek; rumah obat – Rumah obat, RUMAH OBAT, rumah obat znamená lékárna či lekáreň
12./ Italština: medyčína – Medicina, MEDICINA, medicina - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: lamedyčína – La medicina, LA MEDICINA, la medicina - substantivum feminina anebo společně i se členem neurčitým: unamedyčína – Una medicina, UNA MEDICINA, una medicina znamená lék či liek; farmačíja – Farmacia, FARMACIA, farmacia - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: lafarmačíja – La farmacia, LA FARMACIA, la farmacia - substantivum feminina anebo společně i se členem neurčitým: unafarmačíja – Una farmacia, UNA FARMACIA, una farmacia znamená lékárna či lekáreň
13./ Korejština: jak – jak znamená lék či liek; jakkuk – jakkuk znamená lékárna či lekáreň
14./ Latina: medykámentum – Medicamentum, MEDICAMENTUM, medicamentum znamená lék či liek; medykámen – Medicamen, MEDICAMEN, medicamen znamená lék či liek; medycína – Medicina, MEDICINA, medicina znamená lék či liek; taberna medykámentórum – Taberna medicamentorum, TABERNA MEDICAMENTORUM, taberna medicamentorum znamená lékárna či lekáreň; taberna medykámentárií – Taberna medicamentarii, TABERNA MEDICAMENTARII, taberna medicamentarii znamená lékárna či lekáreň
15./ Maďarština: orvoššág – Orvosság, ORVOSSÁG, orvosság anebo společně se členem neurčitým: eďorvoššág – Egy orvosság, EGY ORVOSSÁG, egy orvosság znamená lék či liek; ďoďsertár – Gyógyszertár, GYÓGYSZERTÁR, gyógyszertár anebo společně se členem neurčitým: eďďoďsertár – Egy gyógyszertár, EGY GYÓGYSZERTÁR, egy gyógyszertár znamená lékárna či lekáreň
16./ Němčina: Medycin – Medizin, MEDIZIN - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýMedycin – Die Medizin, DIE MEDIZIN, die Medizin - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneMedycin – Eine Medizin, EINE MEDIZIN, eine Medizin znamená lék či liek; Apotéke – Apotheke, APOTHEKE - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýApotéke – Die Apotheke, DIE APOTHEKE, die Apotheke - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneApotéke – Eine Apotheke, EINE APOTHEKE, eine Apotheke znamená lékárna či lekáreň
17./ Norština: medysin – Medisin, MEDISIN, medisin znamená lék či liek; aputék – Apotek, APOTEK, apotek znamená lékárna či lekáreň
18./ Polština: lekarstvo – Lekarstwo, LEKARSTWO, lekarstwo lék či liek; apteka – Apteka, APTEKA, apteka znamená lékárna či lekáreň
19./ Portugalština: medykamento – Medicamento, MEDICAMENTO, medicamento znamená lék či liek; rremédju – Remédio, REMÉDIO, remédio znamená lék či liek; farmásija – Farmácia, FARMÁCIA, farmácia znamená lékárna či lekáreň
20./ Rumunština: medykamént – Medicament, MEDICAMENT, medicament znamená lék či liek; farmačíe – Farmacie, FARMACIE, farmacie znamená lékárna či lekáreň
21./ Ruština: ljekárstvo – lekarstvo – Лекарство, ЛЕКАРСТВО, лекарство znamená lék či liek; apťéka – apteka – Аптека, АПТЕКА, аптека znamená lékárna či lekáreň
22./ Řečtina: farmako – farmako – Φαρμακο, ΦΑΡΜΑΚΟ, φαρμακο anebo společně i se členem se to píše: tofarmako – to farmako – Το φαρμακο, ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, το φαρμακο znamená lék či liek; iama – íama – Ιαμα, ΙΑΜΑ, ιαμα anebo společně i se členem se to píše: toíama – to íama – Το ιαμα, ΤΟ ΙΑΜΑ, το ιαμα znamená lék či liek; farmakeio – farmakío – Φαρμακειο, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, φαρμακειο anebo společně i se členem se to píše: tofarmakeio – to farmakío – Το φαρμακειο, ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, το φαρμακειο znamená lékárna či lekáreň
23./ Srbochorvatština: lek – Lek, LEK, lek – Лек, ЛЕК, лек znamená lék či liek; lyjek – Lijek, LIJEK, lijek – Лијек, ЛИЈЕК, лијек znamená lék či liek; apoteka – Apoteka, APOTEKA, apoteka – Апотека, АПОТЕКА, апотека znamená lékárna či lekáreň
24./ Staroslověnština: baliinstvo - baliinstvo
25./ Španělština: medysína – Medicina, MEDICINA, medicina - substantivum feminina se členem určitým: lamedysína – La medicina, LA MEDICINA, la medicina - substantivum feminina se členem neurčitým: unamedysína – Una medicina, UNA MEDICINA, una medicina znamená lék či liek; farmásja – Farmacia, FARMACIA, farmacia - substantivum feminina se členem určitým: lafarmásja – La farmacia, LA FARMACIA, la farmacia - substantivum feminina se členem neurčitým: unafarmásja – Una farmacia, UNA FARMACIA, una farmacia znamená lékárna či lekáreň; – před samohláskami “e”, “i”, se souhláska “c” v Španělsku vyslovuje takovou zvláštní souhláskou, která v češtině a ani ve slovenštině bohužel neexistuje, je to totiž taková zvláštní mezizubová neznělá fonéma svým způsobem dosti podobná anglickému “th” používaná například ve slově “thing”, respektive zde špička jazyka je mezi zuby, úžina se vytváří mezi špičkou jazyka a hranou horních řezáků, aniž se uzavře úplně průchodu vzduchu – a proto já Vám začátečníkům z čistě praktického hlediska zde raději doporučuji přiklonit se zde při této španělské výslovnosti spíše k latinskoamerické verzi španělštiny, která je pro Vás mnohem jednodušší, neboť v Latinské Americe se souhláska “c” před samohláskami “e”, “i” čte přibližně tak nějako skoro jako naše české nebo slovenské obyčejné “s”
26./  Švédština: medysín – Medicin, MEDICIN, medicin znamená lék či liek; aputék – Apotek, APOTEK, apotek znamená lékárna či lekáreň
27./ Turečtina: iláč – Ilaç, ILAÇ, ılaç znamená lék či liek; edžzzáne – Eczane, ECZANE, eczane znamená lékárna či lekáreň 
28./ Ukrajinština: lyk – lik – Лік, ЛІК, лік znamená lék či liek


75.9.5./ česky i slovensky: hlava (podstatné jméno) :
1./Angličtina: hed – Head, HEAD, head znamená hlava; Věta: Aj hev  e hedejk. – I have a headache. I HAVE A HEADACHE. znamená: Bolí mně hlava. či: Bolí mňa hlava.
2./ Arabština: ra’s – ra‘s je výraz spisovní; rás - rás je hovorový výraz egyptsko – syrský i hovorový výraz marocko - tuniský; rús - rús je hovorový výraz egyptsko – syrský i hovorový výraz marocko - tuniský; – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem substantiva hlava
3./ Bulharština: glava – glava – Глава, ГЛАВА, глава znamená hlava; Polovětná konstrukce:  glavobólie – glavobolie - Главоболие, ГЛАВОБОЛИЕ, главоболие znamená: Bolest hlavy či: Bolesť hlavy; Věta: Boly me glavata. – Boli me glavata. – Боли ме главата. БОЛИ МЕ ГЛАВАТА. znamená: Bolí mně hlava. či: Bolí mňa hlava.
4./ Čínština: tchou – tchou - při výslovnosti u “tchou” tón melodie ze střední polohy stoupá do polohy vysoké – a znamená to: hlava
5./ Dánština: hóvedhe – Hovede, HOVEDE, hovede – přízvuk je na samohlásce “ó”
6./ Esperanto: kapo – Kapo, KAPO, kapo 
7./ Finština: pä nebo pe – Pää, PÄÄ, pää, - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: tet – Tête, TÊTE, tête  - substantivum feminina singuláru se členem určitým: latet – La tête, LA TÊTE, la tête - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: unetet – Une tête, UNE TÊTE, une tête znamená hlava; Věta: Že mal alatet. – J’ai mal à la tête. znamená: Bolí mně hlava. či: Bolí mňa hlava.
9./ Hindština: sir - sir
10./ Holandština: hóft – Hoofd, HOOFD, hoofd anebo společně i se členem: het hóft – Het hoofd, HET HOOFD, het hoofd znamená hlava
11./ Indonézština: kepala – Kepala, KEPALA, kepala
12./ Italština: testa – Testa, TESTA, testa - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: latesta – La testa, LA TESTA, la testa - substantivum feminina anebo společně i se členem neurčitým: unatesta – Una testa, UNA TESTA, una testa znamená hlava; Věta: Homal  dytesta. – Ho mal di testa. HO MAL DI TESTA. znamená: Bolí mně hlava. či: Bolí mňa hlava.
13./ Korejština: mori - mori
14./ Latina: kaput – Caput, CAPUT, caput
15./ Maďarština: fej – Fej, FEJ, fej znamená hlava; fejfájáš – Fejfájás, FEJFÁJÁS, fejfájás znamená bolení hlavy či bolenie hlavy; Věta: Fáj a fejem. – Fáj a fejem. FÁJ A FEJEM. znamená: Bolí mně hlava. či: Bolí mňa hlava.
16./ Němčina: Kopf – Kopf, KOPF - substantivum maskulina se členem určitým: DerKopf – Der Kopf, DER KOPF, der Kopf - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnKopf – Ein Kopf, EIN KOPF, ein Kopf znamená hlava; Věta: Ich hábe Kopfšmercn:. – Ich habe Kopfschmerzen. ICH HABE KOPFSCHMERZEN. znamená: Bolí mně hlava. či: Bolí mňa hlava.
17./ Norština: húde – Hode, HODE, hode
18./ Polština: guova – Głowa, GŁOWA, głowa znamená hlava; Věta: Boly mně guova. nebo Boly mňe guova. – Boli mnie głowa. BOLI MNIE GŁOWA. znamená: Bolí mně hlava. či: Bolí mňa hlava.
19./ Portugalština: kabésa – Cabeça, CABEÇA, cabeça znamená hlava; Věta: Dójme a kabésa. – Doi-me a cabeça. DOI-ME A CABEÇA. znamená: Bolí mně hlava. či: Bolí mňa hlava.
20./ Rumunština: káp – Cap, CAP, cap
21./ Ruština: galavá – golova – Голова, ГОЛОВА, голова znamená hlava; Věta: U miňjá balít galavá. – U menja bolit golova. – У меня болит голова. У МЕНЯ БОЛИТ ГОЛОВА. znamená: Bolí mně hlava. či: Bolí mňa hlava.
22./ Řečtina: kjefaly – kefali – Κεφαλι, ΚΕΦΑΛΙ, κεφαλι anebo společně i se členem se to píše: tokjefaly – to kefali – Το κεφαλι, ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, το κεφαλι znamená hlava; Polovětná konstrukce: ponokjefalo – ponokéfalo – Πονοκεφαλο, ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ, πονοκεφαλο znamená: Bolest hlavy či: Bolesť hlavy
23./ Srbochorvatština: glava – Glava, GLAVA, glava – Глава, ГЛАВА, глава znamená hlava; Věta: Boly me glava. – Boli me glava. BOLI ME GLAVA. – Боли ме глава. БОЛИ МЕ ГЛАВА. znamená: Bolí mně hlava. či: Bolí mňa hlava.
24./ Staroslověnština:  glava - glava
25./ Španělština: kabesa – Cabeza, CABEZA, cabeza - substantivum feminina se členem určitým: lakabesa – La cabeza, LA CABEZA, la cabeza - substantivum feminina se členem neurčitým: unakabesa – Una cabeza, UNA CABEZA, una cabeza znamená hlava; Věta: Me duele la kabesa. – Me duele la cabeza. ME DUELE LA CABEZA. znamená: Bolí mně hlava. či: Bolí mňa hlava.; – před samohláskami “e”, “i”, se souhláska “c” v Španělsku vyslovuje takovou zvláštní souhláskou, která v češtině a ani ve slovenštině bohužel neexistuje, je to totiž taková zvláštní mezizubová neznělá fonéma svým způsobem dosti podobná anglickému “th” používaná například ve slově “thing”, respektive zde špička jazyka je mezi zuby, úžina se vytváří mezi špičkou jazyka a hranou horních řezáků, aniž se uzavře úplně průchodu vzduchu – a proto já Vám začátečníkům z čistě praktického hlediska zde raději doporučuji přiklonit se zde při této španělské výslovnosti spíše k latinskoamerické verzi španělštiny, která je pro Vás mnohem jednodušší, neboť v Latinské Americe se souhláska “c” před samohláskami “e”, “i” čte přibližně tak nějako skoro jako naše české nebo slovenské obyčejné “s”
26./  Švédština: huvudet – Huvudet, HUVUDET, huvudet
27./ Turečtina: baš – Baş, BAŞ, baş znamená hlava; Polovětná konstrukce: bašárisi – Başağrısı, BAŞAĞRISI, başağrısı znamená: Bolest hlavy či: Bolesť hlavy
28./ Ukrajinština: holová – golova – Голова, ГОЛОВА, голова


76.9.6./ česky i slovensky: zub (podstatné jméno) :
1./Angličtina: túth – Tooth, TOOTH, tooth znamená zub; Věta: Aj hev  e túthejk. – I have a toothache. I HAVE A TOOTHACHE. znamená: Bolí mně zub. či: Bolí mňa zub.
2./ Arabština: sinn - sinn je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko-syrský; sinna - sinna je hovorový výraz marocko-tuniský – a obě tyto varianty znamenají náš pojem substantiva singuláru zub; asnán - asnán je výraz spisovní i hovorový výraz egyptský; snán - snán je hovorový výraz syrský; snún - snún je hovorový výraz irácký; snán - snán je hovorový výraz marocko-tuniský – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem substantiva plurálu zuby; Věta: Is-sinn da júgaA-ni. - Is-sinn da júgaA-ni. je věta v egyptské arabštině; Has-sinnAam júžaA-ni. - Has-sinnAam júžaA-ni. je věta v syrské arabštině; Has-sinn jiwad-džiA. - Has-sinn jiwad-džiA. je věta v irácké arabštině; Hád s-sinna túžaA-ni. - Hád s-sinna túžaA-ni. je věta v marocké arabštině – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem věty: Tenhle zub mne bolí. či: Tento zub mňa bolí. - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!
3./ Bulharština: zab – zъb - Зъб, ЗЪБ, зъб znamená zub; Polovětná konstrukce:  zaboból – zъbobol - Зъбобол, ЗЪБОБОЛ, зъбобол znamená: Bolest zubů či: Bolesť zubov; Věta: Boly me zab. – Boli me zъb. – Боли ме зъб. БОЛИ МЕ ЗЪБ. znamená: Bolí mně zub. či: Bolí mňa zub.; Věta: Boly me zabite. – Boli me zъbite. – Боли ме зъбите. БОЛИ МЕ ЗЪБИТЕ. znamená: Bolí mně zuby. či: Bolí mňa zuby.
4./ Čínština: ja – ja - při výslovnosti u “ja” tón melodie ze střední polohy stoupá do polohy vysoké – a znamená to: zub
5./ Dánština: täner nebo tener – Tänder, TÄNDER, tänder – přízvuk je na samohlásce “ä”; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
6./ Esperanto: dento – Dento, DENTO, dento
7./ Finština: hammas – Hammas, HAMMAS, hammas – přízvuk je na první slabice “ham”, respektive na její samohlásce “a”
8./ Francouzština: dent – Dent, DENT, dent - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ldaη – Le dent, LE DENT, le dent - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: undaη – Un dent, UN DENT, un dent znamená zub; Věta: Že mal aleda. – J’ai mal à le dent. znamená: Bolí mně zub. či: Bolí mňa zub.; Věta: Že maloda. - J’ai mal aux dents. J’AI MAL AUX DENTS. znamená: Bolí mně zuby. či: Bolia mňa zuby.;
9./ Hindština: dánt – Dánt, DÁNT, dánt
10./ Holandština: tant – Tand, TAND, tand anebo společně i se členem: detant – De tand, DE TAND, de tand znamená zub
11./ Indonézština: gigi – Gigi, GIGI, gigi
12./ Italština: dente – Dente, DENTE, dente - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ildente – Il dente, IL DENTE, il dente - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: undente – Un dente, UN DENTE, un dente znamená zub; Věta: Homale  a undente. – Ho male a un dente. HO MALE A UN DENTE. znamená: Bolí mně zub. či: Bolí mňa zub.
13./ Korejština: i - i
14./ Latina: déns – Dens, DENS, dens
15./ Maďarština: fog – Fog, FOG, fog znamená zub; Věta: Fáj a fogam. – Fáj a fogam. FÁJ A FOGAM. znamená: Bolí mně zub. či: Bolí mňa zub.
16./ Němčina: Cán – Zahn, ZAHN - substantivum maskulina se členem určitým: DerCán – Der Zahn, DER ZAHN, der Zahn - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnCán – Ein Zahn, EIN ZAHN, ein Zahn znamená hlava; Věta: Ich hábe Cánšmercn:. – Ich habe Zahnschmerzen. ICH HABE ZAHNSCHMERZEN. znamená: Bolí mně zuby. či: Bolia mňa zuby.
17./ Norština: tann – Tann, TANN, tann
18./ Polština: zomb – Ząb, ZĄB, ząb znamená zub; Polovětná konstrukce: boleně zombov nebo bolenie zombov – Bolenie ząbow, BOLENIE ZĄBOW, bolenie ząbow znamená: Bolest zubů či: Bolesť zubov; Věta: Boly mně zomb. nebo Boly mňe zomb. – Boli mnie ząb. BOLI MNIE ZĄB. znamená: Bolí mně zub. či: Bolí mňa zub.
19./ Portugalština: dente – Dente, DENTE, dente znamená zub; Věta: Dójme už dénteš. – Doi-me os dentes. DOI-ME OS DENTES. znamená: Bolí mně zuby. či: Bolia mňa zuby.
20./ Rumunština: dynte – Dinte, DINTE, dinte
21./ Ruština: zub – zub – Зуб, ЗУБ, зуб znamená zub; zúby – zuby - Зубы, ЗУБЫ, зубы znamená zuby; Věta: U miňjá balít zub. – U menja bolit zub. – У меня болит зуб. У МЕНЯ БОЛИТ ЗУБ. znamená: Bolí mně zub. či: Bolí mňa zub.; Věta: U miňjá balít zúby. – U menja bolit zuby. – У меня болит зубы. У МЕНЯ БОЛИТ ЗУБЫ. znamená: Bolí mně zuby. či: Bolia mňa zuby.
22./ Řečtina: dhónty – donti – Δοντι, ΔΟΝΤΙ, δοντι anebo společně i se členem se to píše: todhónty – to donti – Το δοντι, ΤΟ ΔΟΝΤΙ, το δοντι znamená zub; Věta: Echo ponodhondo. – Echo ponodonto. – Εχω πονοδοντο. ΕΧΩ ΠΟΝΟΔΟΝΤΟ. znamená: Bolí mně zub. či: Bolí mňa zub.
23./ Srbochorvatština: zub – Zub, ZUB, zub – Зуб, ЗУБ, зуб znamená zub; Věta: Boly me zub. – Boli me zub. BOLI ME ZUB. – Боли ме зуб. БОЛИ МЕ ЗУБ. znamená: Bolí mně zub. či: Bolí mňa zub.
24./ Staroslověnština: zombъ - ząbъ
25./ Španělština: djénte – Diente, DIENTE, diente - substantivum maskulina se členem určitým: eldjénte – El diente, EL DIENTE, el diente - substantivum maskulina se členem neurčitým: undjénte – Un diente, UN DIENTE, un diente znamená zub; Věta: Me duele el diente. – Me duele el diente. ME DUELE EL DIENTE. znamená: Bolí mně zub. či: Bolí mňa zub.
26./  Švédština: tanden – Tanden, TANDEN, tanden
27./ Turečtina: dyš – Diş, DIŞ, dış znamená zub; Polovětná konstrukce: dyš árisi – Dış ağrısı, DIŞ AĞRISI, dış ağrısı znamená: Bolest zubů či: Bolesť zubov; Věta: Dyšim árijor. – Dışım ağrıyor. DIŞIM AĞRIYOR. znamená: Bolí mně zub. či: Bolí mňa zub.
28./ Ukrajinština: zúb – zub - Зуб, ЗУБ, зуб


77.9.7./ česky i slovensky: ruka (podstatné jméno) :
1./Angličtina: hend – Hand, HAND, hand znamená ruka; ám – Arm, ARM, arm znamená paže či paža; rist – Wrist, WRIST, wrist znamená zápěstí či zápästie;  ‘elbou – Elbow, ELBOW, elbow znamená loket či lakeť; Věta: Aj hev  e hendejk. – I have a handache. I HAVE A HANDACHE. znamená: Bolí mně ruka. či: Bolí mňa ruka.; Věta: Aj hev  en ámejk. – I have an armache. I HAVE AN ARMACHE. znamená: Bolí mně paže. či: Bolí mňa paža.; Věta: Aj hev  e ristejk. – I have a wristache. I HAVE A WRISTACHE. znamená: Bolí mně zápěstí. či: Bolí mňa zápästie.; Aj hev en elbouejk. – I have an elbowache. I HAVE AN ELBOWACHE. znamená: Bolí mně loket. či: Bolí mňa lakeť.
2./ Arabština: jad - jad je výraz spisovní; íd - íd je hovorový výraz egyptsko-syrský; idd - idd je hovorový výraz marocký; jidd - jidd je hovorový výraz tuniský – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem substantiva singuláru ruka; ídén - ídén je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko-syrský; iddýn - iddín je hovorový výraz marocko-tuniský – oba tyto výrazy znamenají náš pojem substantiva plurálu ruce; dhiráA - firášdhiráA je výraz spisovní i hovorový výraz irácký; diráA - diráA je hovorový výraz egyptsko-syrský; farše - farše je hovorový výraz syrský; dráA- dráA je hovorový výraz marocký; dhráA - dhráA je hovorový výraz tuniský – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem substantiva paže; dhiráA - dhiráA je výraz spisovní; diráA - diráA je hovorový výraz egyptsko-syrský; dhiráA - dhiráA je hovorový výraz irácký; dráA- dráA je hovorový výraz marocký; dhráA - dhráA je hovorový výraz tuniský – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem substantiva loket či lakeť; - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!;
3./ Bulharština: raká – rъka – Ръка, РЪКА, ръка znamená ruka; míšnyca – míšnica – Мишница, МИШНИЦА, мишница znamená paže či paža; lákt – lakъt – Лакът, ЛАКЪТ, лакът znamená loket či lakeť; Věta: Boly me raká. – Boli me rъka. – Боли ме ръка. БОЛИ МЕ РЪКА. znamená: Bolí mně ruka. či: Bolí mňa ruka. Věta: Boly me míšnyca. – Boli me mišnica. – Боли ме мишница. БОЛИ МЕ МИШНИЦА. znamená: Bolí mně paže. Věta: Boly me lákt. – Boli me lakъt. – Боли ме лакът. БОЛИ МЕ ЛАКЪТ. znamená: Bolí mně loket. či: Bolí mňa lakeť.
4./ Čínština: kepej – kepej znamená ruka ve smyslu paže; šou – šou - při výslovnosti u “šou” je tón melodie protáhlý v hluboké poloze – a znamená to: ruka ve smyslu zápěstí
5./ Dánština: hon – Haand, HAAND, haand znamená ruka
6./ Esperanto: mano – Mano, MANO, mano znamená ruka; brako – Brako, BRAKO, brako znamená paže; kubuto – Kubuto, KUBUTO, bubuto znamená loket či lakeť
7./ Finština: käsi nebo kesi – Käsi, KÄSI, käsi – přízvuk je na samohlásce “ä”, a tato samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: meη – Μain, MAIN, main  - substantivum feminina singuláru se členem určitým: lameη – La main, LA MAIN, la main - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: unemeη – Une main, UNE MAIN, une main znamená ruka; kúd – Coude, COUDE, coude znamená loket či lakeť; Věta: Že mal alameη. – J’ai mal à la main. znamená: Bolí mně ruka. či: Bolí mňa ruka.
9./ Hindština: hátch - hátch znamená ruka
10./ Holandština: hant – Hand, HAND, hand anebo společně i se členem: dehant – De hand, DE HAND, de hand znamená ruka
11./ Indonézština: tangan – Tangan, TANGAN, tangan znamená ruka
12./ Italština: máno – Mano, MANO, mano - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: lamáno – La mano, LA MANO, la mano - substantivum feminina anebo společně i se členem neurčitým: unamáno – Una mano, UNA MANO, una mano znamená hlava; gomito – Gomito, GOMITO, gomito - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ilgomito – Il gomito, IL GOMITO, il gomito - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: ungomito – Un gomito, UN GOMITO, un gomito znamená loket či lakeť; kubito – Cubito, CUBITO, cubito - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ilkubito – Il cubito, IL CUBITO, il cubito - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unkubito – Un cubito, UN CUBITO, un cubito znamená loket či lakeť; Věta: Homal  dymáno. – Ho mal di mano. HO MAL DI MANO. znamená: Bolí mně ruka. či: Bolí mňa ruka.
13./ Korejština: son - son znamená ruka
14./ Latina: manus – Manus, MANUS, manus znamená ruka; karpus – Carpus, CARPUS, carpus znamená zápěstí či zápästie; ulna – Ulna, ULNA, ulna znamená loket či lakeť; kubitum – Cubitum, CUBITUM, cubitum znamená loket či lakeť
15./ Maďarština: kéz – Kéz, KÉZ, kéz znamená ruka
16./ Němčina: Hant – Hand, HAND - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýHant – Die Hand, DIE HAND, die Hand - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneHant – Eine Hand, EINE HAND, eine Hand znamená ruka; Arm – Arm, ARM - substantivum maskulina se členem určitým: DerArm – Der Arm, DER ARM, der Arm - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnArm – Ein Arm, EIN ARM, ein Arm znamená paže či paža; Hantgelenk – Handgelenk, HANDGELENK - substantivum neutra se členem určitým: DasHantgelenk - Das Handgelenk, DAS HANDGELENK, das Handgelenk a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnHantgelenk - Ein Handgelenk, EIN HANDGELENK, ein Handgelenk znamená zápěstí či zápästie; Elbógn: – Ellbogen, ELLBOGEN - substantivum maskulina se členem určitým: DerElbógn: – Der Ellbogen, DER ELLBOGEN, der Ellbogen - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnElbógn: – Ein Ellbogen, EIN ELLBOGEN, ein Ellbogen znamená loket či lakeť; Věta: Ich hábe Hantšmercn:. – Ich habe Handschmerzen. ICH HABE HANDSCHMERZEN. znamená: Bolí mně ruky. či: Bolia mňa ruky.; Věta: Ich hábe Armšmercn:. – Ich habe Armschmerzen. ICH HABE ARMSCHMERZEN. znamená: Bolí mně paže. či: Bolí mňa rameno, paža.; Věta: Ich hábe Hantgelenkšmercn:. – Ich habe Handgelenkschmerzen. ICH HABE HANDGELENKSCHMERZEN. znamená: Mám bolesti v zápěstích. či: Bolia mňa zápästia.; Věta: Ich hábe Elbógn:šmercn:. – Ich habe Ellbogenschmerzen. ICH HABE ELLBOGENSCHMERZEN. znamená: Bolí mně loket. či: Bolí mňa lakeť.
17./ Norština: hond – Hånd, HÅND, hånd znamená ruka
18./ Polština: renka – Ręka, RĘKA, ręka znamená ruka; napienstek – Napięstek, NAPIĘSTEK, napięstek znamená zápěstí či zápästie; nadgarstek - Nadgarstek, NADGARSTEK, nadgarstek znamená zápěstí či zápästie; ramje – Ramię, RAMIĘ, ramię znamená paže či paža; wokieć – Łokieć, ŁOKIEĆ, łokieć znamená loket či lakeť; Věta: Boly mně renka. nebo Boly mňe renka. – Boli mnie ręka. BOLI MNIE RĘKA. znamená: Bolí mně ruka. či: Bolí mňa ruka.; Věta: Boly mně ramje. nebo Boly mňe ramje. – Boli mnie ramię. BOLI MNIE RAMIĘ. znamená: Bolí mně paže. či: Bolí mňa paža.; Věta: Boly mně napienstek. nebo Boly mňe napienstek. – Boli mnie napięstek. BOLI MNIE NAPIĘSTEK. znamená: Bolí mně zápěstí. či: Bolí mňa zápästie.; Věta: Boly mně nadgarstek. nebo Boly mňe nadgarstek. – Boli mnie nadgarstek. BOLI MNIE NADGARSTEK. znamená: Bolí mně zápěstí. či: Bolí mňa zápästie.; Věta: Boly mně wokieć. nebo Boly mňe wokieć. – Boli mnie łokieć. BOLI MNIE ŁOKIEĆ. znamená: Bolí mně loket. či: Bolí mňa lakeť.
19./ Portugalština: máu – Mão, MÃO, mão znamená ruka;  brásu – Braço, BRAÇO, braço znamená paže či paža; kotovélu – Cotovelo, COTOVELO, cotovelo znamená loket či lakeť; Věta: Dójme a máu. – Doi-me a mão. DOI-ME A MÃO. znamená: Bolí mně ruka. či: Bolí mňa ruka.; Věta: Dójme u brásu. – Doi-me o braço. DOI-ME O BRAÇO. znamená: Bolí mně paže. či: Bolí mňa paža.; Věta: Dójme u kotovélu. – Doi-me o cotovelo. DOI-ME O COTOVELO. znamená: Bolí mně loket. či: Bolí mňa lakeť.
20./ Rumunština: mőna – Mână, MÂNĂ, mână znamená ruka
21./ Ruština: ruká – ruka – Рука, РУКА, рука znamená ruka; zapjástě nebo zapjásťe – zapjastьe – Запястье, ЗАПЯСТЬЕ, запястье znamená zápěstí či zápästie; lókoť – lokotь – Локоть, ЛОКОТЬ, локоть znamená loket či lakeť; Věta: U miňjá balít ruká. – U menja bolit ruka. – У меня болит рука. У МЕНЯ БОЛИТ РУКА. znamená: Bolí mně ruka. či: Bolí mňa ruka.; Věta: U miňjá balít zаpjástě. nebo U miňjá balít zаpjásťe. – U menja bolit zapjastьe. – У меня болит запястье. У МЕНЯ БОЛИТ ЗАПЯСТЬЕ. znamená: Bolí mně zápěstí. či: Bolí mňa zápästie.; Věta: U miňjá balít lókoť. – U menja bolit lokotь. – У меня болит локоть. У МЕНЯ БОЛИТ ЛОКОТЬ. znamená: Bolí mně ruka. či: Bolí mňa ruka.
22./ Řečtina: chéri – cheri – Χερι, ΧΕΡΙ, χερι anebo společně i se členem se to píše: tochéri – to cheri – Το χερι, ΤΟ ΧΕΡΙ, το χερι znamená ruka; braco – mpratso – Μπρατσο, ΜΠΡΑΤΣΟ, μπρατσο anebo společně i se členem se to píše: tobraco – to mpratso – Το μπρατσο, ΤΟ ΜΠΡΑΤΣΟ, το μπρατσο znamená paže či paža; karpós – karpos – Καρπος, ΚΑΡΠΟΣ, καρπος anebo společně i se členem se to píše: okarpós – o karpos – Ο καρπος, Ο ΚΑΡΠΟΣ, ο καρπος znamená zápěstí či zápästie; angonas – agkónas – Αγκωνας, ΑΓΚΩΝΑΣ, αγκωνας anebo společně i se členem se to píše: oangonas – o agkónas – Ο αγκωνας, Ο ΑΓΚΩΝΑΣ, ο αγκωνας znamená loket či lakeť
23./ Srbochorvatština: ruka – Ruka, RUKA, ruka – Рука, РУКА, рука znamená ruka; lakat – Lakat, LAKAT, lakat – Лакат, ЛАКАТ, лакат znamená loket či lakeť; Věta: Boly me ruka. – Boli me ruka. BOLI ME RUKA. – Боли ме рука. БОЛИ МЕ РУКА. znamená: Bolí mně ruka. či: Bolí mňa ruka.; Věta: Boly me ruke. – Boli me ruke. BOLI ME RUKE. – Боли ме руке. БОЛИ МЕ РУКЕ. znamená: Bolí mně ruce. či: Bolia mňa ruky.; Věta: Boly me lakat. – Boli me lakat. BOLI ME LAKAT. – Боли ме лакат. БОЛИ МЕ ЛАКАТ. znamená: Bolí mně ruka. či: Bolí mňa ruka.
24./ Staroslověnština:  ronka - rąka znamená ruka
25./ Španělština: mano – Mano, MANO, mano - substantivum feminina se členem určitým: lamano – La mano, LA MANO, la mano - substantivum feminina se členem neurčitým: unamano – Una mano, UNA MANO, una mano znamená ruka; kodo – Codo, CODO, codo - substantivum maskulina se členem určitým: elkodo – El codo, EL CODO, el codo - substantivum maskulina se členem neurčitým: unkodo – Un codo, UN CODO, un codo znamená loket či lakeť; Věta: Me duele la mano. – Me duele la mano. ME DUELE LA MANO. znamená: Bolí mně ruka. či: Bolí mňa ruka.; Věta: Me duele el kodo. – Me duele el codo. ME DUELE EL CODO. znamená: Bolí mně loket. či: Bolí mňa lakeť.
26./  Švédština: handen – Handen, HANDEN, handen znamená ruka
27./ Turečtina: el – El, EL, el znamená ruka
28./ Ukrajinština: ruká – ruka - Рука, РУКА, рука znamená ruka


78.9.8./ česky i slovensky: noha (podstatné jméno) :
1./Angličtina: leg – Leg, LEG, leg znamená noha, celá noha; fut – Foot, FOOT, foot znamená chodidlo; thaj – Thigh, THIGH, thigh znamená stehno; káf – Calf, CALF, calf znamená lýtko; ný – Knee, KNEE, knee znamená koleno; Věta: Aj hev  e legejk. – I have a legache. I HAVE A LEGACHE. znamená: Bolí mně noha. či: Bolí mňa noha.; Věta: Aj hev  e futejk. – I have a footache. I HAVE A FOOTACHE. znamená: Bolí mně chodidlo. či: Bolí mňa chodidlo.; Věta: Aj hev  e thajejk. – I have a thighache. I HAVE A THIGHACHE. znamená: Bolí mně stehno. či: Bolí mňa stehno.; Věta: Aj hev  e káfejk. – I have a calfache. I HAVE A CALFACHE. znamená: Bolí mně lýtko. či: Bolí mňa lýtko.; Věta: Aj hev  e nýejk. – I have a kneeache. I HAVE A KNEEACHE. znamená: Bolí mně koleno. či: Bolí mňa koleno.
2./ Arabština: ridžl - ridžl je výraz spisovní; rigl - rigl je hovorový výraz egyptský; rižil - rižil je hovorový výraz syrský; ridžil - ridžil je hovorový výraz irácký; ržel - ržel je hovorový výraz marocko-tuniský – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem substantiva noha; quadam – quadam znamená chodidlo; fachz – fachz znamená stehno; maAlaqa - maAlaqa je hovorový výraz egyptský; mal Aaqa – mal Aaqa je hovorový výraz syrský; mAalqa - mAalqa je hovorový výraz marocký; mgharfa - mgharfa je hovorový výraz tuniský – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem substantiva lýtko; - všude kde se nachází zvláštní arabská samohláska, kterou jsem zde napsal jako “A”, Vy jako začátečníci vyslovíte nejspíše asi tak, že “protlačíte” stlačený vzduch svým staženým hrdlem a prudce vyslovíte A! tak, aby to zaznělo podobně, jako kdyby jste tuto samohlásku “a” vyslovil při svém škrcení!; káHil – káHil znamená kotník; - kde jsem napsal “H”, se toto “H” vysloví jako “dyšné” neznělé “h”, kde někteří lidé používají tento zvuk při dýchání na brýle
3./ Bulharština: krak – krak – Крак, КРАК, крак znamená noha; koljáno – koljano – Коляно, КОЛЯНО, коляно znamená koleno; glézen – glezen – Глезен, ГЛЕЗЕН, глезен znamená kotník; Věta: Boly me krak. – Boli me krak. – Боли ме крак. БОЛИ МЕ КРАК. znamená: Bolí mně noha. či: Bolí mňa noha.; Věta: Boly me koljáno. – Boli me koljano. – Боли ме коляно. БОЛИ МЕ КОЛЯНО. znamená: Bolí mně koleno. či: Bolí mňa koleno.; Věta: Boly me glezen. – Boli me glezen. – Боли ме глезен. БОЛИ МЕ ГЛЕЗЕН. znamená: Bolí mně kotník. či: Bolí mňa kotník.
4./ Čínština: tchuej – tchuej - při výslovnosti u “tchuej” je tón melodie protáhlý v hluboké poloze – a znamená to: noha, celá noha; ťiao – ťiao - při výslovnosti u “ťiao” je tón melodie protáhlý v hluboké poloze – a znamená to: chodidlo
5./ Dánština: bén – Ben, BEN, ben znamená noha
6./ Esperanto: kruro – Kruro, KRURO, kruro znamená noha, celá noha; piedo – Piedo, PIEDO, piedo znamená noha, část s chodidlem; plando – Plando, PLANDO, plando znamená chodidlo; femuro – Femuro, FEMURO, femuro znamená stehno; genuo – Genuo, GENUO, genuo znamená koleno
7./ Finština: säri nebo seri – Sääri, SÄÄRI, sääri znamená noha, celá noha; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”; přízvuk je na samohlásce “ä”; jalka – Jalka, JALKA, jalka znamená chodidlo; - přízvuk je na samohlásce “a”
8./ Francouzština: žamb – Jambe, JAMBE, jambe  - substantivum feminina singuláru se členem určitým: lažamb – La jambe, LA JAMBE, la jambe - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: unežamb – Une jambe, UNE JAMBE, une jambe znamená noha, celá noha; pije – Pied, PIED, pied - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: lpije – Le pied, LE PIED, le pied - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unpije – Un pied, UN PIED, un pied znamená chodidlo; š’vij – Cheville, CHEVILLE, cheville znamená kotník; Věta: Že mal alažamb. – J’ai mal à la jambe. znamená: Bolí mně noha. či: Bolí mňa noha.; Věta: Že mal alpije. – J’ai mal à le pied. znamená: Bolí mně chodidlo. či: Bolí mňa chodidlo.
9./ Hindština: pér - pér znamená noha, celá noha; táng – táng znamená chodidlo
10./ Holandština: bén – Ben, BEN, ben anebo společně i se členem: hetbén – Het ben, HET BEN, het ben znamená noha, celá noha; fut – Voet, VOET, voet anebo společně i se členem: defut – De voet, DE VOET, de voet znamená chodidlo
11./ Indonézština: kaki – Kaki, KAKI, kaki znamená noha
12./ Italština: gamba – Gamba, GAMBA, gamba - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: lagamba – La gamba, LA GAMBA, la gamba - substantivum feminina anebo společně i se členem neurčitým: unagamba – Una gamba, UNA GAMBA, una gamba znamená noha, celá noha; pjede – Piede, PIEDE, piede - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ilpjede – Il piede, IL PIEDE, il piede - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unpjede – Un piede, UN PIEDE, un piede znamená chodidlo; kaviľija – Caviglia, CAVIGLIA, caviglia - substantivum feminina anebo společně i se členem určitým: lakaviľija – La caviglia, LA CAVIGLIA, la caviglia - substantivum feminina anebo společně i se členem neurčitým: unakaviľija – Una caviglia, UNA CAVIGLIA, una caviglia znamená kotník; Věta: Homal  dygamba. – Ho mal di gamba. HO MAL DI GAMBA. znamená: Bolí mně noha. či: Bolí mňa noha.
13./ Korejština: tari – tari znamená noha, celá noha; pal – pal znamená chodidlo
14./ Latina: pés – Pes, PES, pes znamená noha; krús – Crus, CRUS, crus znamená noha, předkolení či predkolenie; planta – Planta, PLANTA, planta znamená chodidlo; femur – Femur, FEMUR, femur znamená stehno; súra – Sura, SURA, sura znamená lýtko; genú – Genu, GENU, genu znamená koleno
15./ Maďarština: láb – Láb, LÁB, láb znamená noha, celá noha; lábfej – Lábfej, LÁBFEJ, lábfej znamená chodidlo
16./ Němčina: Bajn – Bein, BEIN - substantivum neutra se členem určitým: DasBajn - Das Bein, DAS BEIN, das Bein a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnBajn - Ein Bein, EIN BEIN, ein Bein znamená noha, celá noha; Fus – Fuß, FUß - substantivum maskulina se členem určitým: DerFus – Der Fuß, DER FUß, der Fuß - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnFus – Ein Fuß, EIN FUß, ein Fuß znamená chodidlo; Óbršenkl – Oberschenkel, OBERSCHENKEL - substantivum maskulina se členem určitým: DerÓbršenkl – Der Oberschenkel, DER OBERSCHENKEL, der Oberschenkel - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnÓbršenkl – Ein Oberschenkel, EIN OBERSCHENKEL, ein Oberschenkel znamená stehno; Vade – Wade, WADE - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýVade – Die Wade, DIE WADE, die Wade - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneVade – Eine Wade, EINE HAND, eine Wade znamená lýtko; Kný – Knie, KNIE - substantivum neutra se členem určitým: DasKný - Das Knie, DAS KNIE, das Knie a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnKný - Ein Knie, EIN KNIE, ein Knie znamená koleno; Knoechl – Knöchel, KNÖCHEL - substantivum maskulina se členem určitým: DerKnoechl – Der Knöchel, DER KNÖCHEL, der Knöchel - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnKnoechl – Ein Knöchel, EIN KNÖCHEL, ein Knöchel znamená kotník; Věta: Ich hábe Bajnšmercn:. – Ich habe Beinschmerzen. ICH HABE BEINSCHMERZEN. znamená: Bolí mně nohy. či: Bolia mňa nohy.; Věta: Ich hábe Fusšmercn:. – Ich habe Fußschmerzen. ICH HABE FUßSCHMERZEN. znamená: Bolí mně chodidlo. či: Bolí mňa chodidlo.; Věta: Ich hábe Óbršenklšmercn:. – Ich habe Oberschenkelschmerzen. ICH HABE OBERSCHENKELSCHMERZEN. znamená: Bolí mně stehno. či: Bolí mňa stehno.; Věta: Ich hábe Vadešmercn:. – Ich habe Wadeschmerzen. ICH HABE WADESCHMERZEN. znamená: Bolí mně lýtko. či: Bolí mňa lýtko.; Věta: Ich hábe Knýšmercn:. – Ich habe Knieschmerzen. ICH HABE KNIESCHMERZEN. znamená: Bolí mně koleno. či: Bolí mňa koleno.; Věta: Ich hábe Knoechlšmercn:. – Ich habe Knöchelschmerzen. ICH HABE KNÖCHELSCHMERZEN. znamená: Bolí mně kotník. či: Bolí mňa kotník.
17./ Norština: ben – Ben, BEN, ben znamená noha, celá noha; fút – Fot, FOT, fot znamená chodidlo
18./ Polština: noga – Noga, NOGA, noga znamená noha, celá noha; stopa – Stopa, STOPA, stopa znamená chodidlo; udo – Udo, UDO, udo znamená stehno; wydka – Łydka, ŁYDKA, łydka znamená lýtko; kolano – Kolano, KOLANO, kolano znamená koleno; Věta: Boly mně noga. nebo Boly mňe noga. – Boli mnie noga. BOLI MNIE NOGA. znamená: Bolí mně noha. či: Bolí mňa noha.; Věta: Boly mně stopa. nebo Boly mňe stopa. – Boli mnie stopa. BOLI MNIE STOPA. znamená: Bolí mně chodidlo. či: Bolí mňa chodidlo.; Věta: Boly mně udo. nebo Boly mňe udo. – Boli mnie udo. BOLI MNIE UDO. znamená: Bolí mně stehno. či: Bolí mňa stehno.; Věta: Boly mně wydka. nebo Boly mňe wydka. – Boli mnie łydka. BOLI MNIE ŁYDKA. znamená: Bolí mně lýtko. či: Bolí mňa lýtko.; Věta: Boly mně kolano. nebo Boly mňe kolano. – Boli mnie kolano. BOLI MNIE KOLANO. znamená: Bolí mně koleno. či: Bolí mňa koleno.
19./ Portugalština: pérna – Perna, PERNA, perna znamená noha, celá noha; pé – Pé, PÉ, pé znamená chodidlo; žuélju – Joelho, JOELHO, joelho znamená koleno; tornozélu – Tornozelo, TORNOZELO, tornozelo znamená kotník; Věta: Dójme a pérna. – Doi-me a perna. DOI-ME A PERNA. znamená: Bolí mně noha. či: Bolí mňa noha.; Věta: Dójme u žuélju. – Doi-me o joelho. DOI-ME O JOELHO. znamená: Bolí mně koleno. či: Bolí mňa koleno.; Věta: Dójme u tornozélu. – Doi-me o tornozelo. DOI-ME O TORNOZELO. znamená: Bolí mně kotník. či: Bolí mňa kotník.
20./ Rumunština: pičór – Picior, PICIOR, picior znamená noha
21./ Ruština: nagá – noga – Нога, НОГА, нога znamená noha, celá noha; stupnjá – stupnja – Ступня, СТУПНЯ, ступня znamená chodidlo; bedró – bedro – Бедро, БЕДРО, бедро znamená stehno; ikrá – ikra – Икра, ИКРА, икра znamená lýtko; kaljéno – koleno – Колено, КОЛЕНО, колено znamená koleno; ščíkolotka – ščikolotka – Щиколотка, ЩИКОЛОТКА, щиколотка znamená kotník; Věta: U miňjá balít nagá. – U menja bolit naga. – У меня болит нага. У МЕНЯ БОЛИТ НАГА. znamená: Bolí mně noha. či: Bolí mňa noha.; Věta: U miňjá balít stupnjá. – U menja bolit stupnja. – У меня болит ступня. У МЕНЯ БОЛИТ СТУПНЯ. znamená: Bolí mně chodidlo. či: Bolí mňa chodidlo.; Věta: U miňjá balít bedró. – U menja bolit bedro. – У меня болит бедро. У МЕНЯ БОЛИТ БЕДРО. znamená: Bolí mně stehno. či: Bolí mňa stehno.; Věta: U miňjá balít ikrá. – U menja bolit ikra. – У меня болит икра. У МЕНЯ БОЛИТ ИКРА. znamená: Bolí mně lýtko. či: Bolí mňa lýtko.; Věta: U miňjá balít kaljéno. – U menja bolit koleno. – У меня болит колено. У МЕНЯ БОЛИТ КОЛЕНО. znamená: Bolí mně koleno. či: Bolí mňa koleno.; Věta: U miňjá balít ščíkolotka. – U menja bolit ščikolotka. – У меня болит щиколотка. У МЕНЯ БОЛИТ ЩИКОЛОТКА. znamená: Bolí mně kotník. či: Bolí mňa kotník. 
22./ Řečtina: podhi – pódi – Ποδι, ΠΟΔΙ, ποδι anebo společně i se členem se to píše: topodhi –  to pódi – Το ποδι, ΤΟ ΠΟΔΙ, το ποδι znamená noha; skelos – skéllos – Σκελλος, ΣΚΕΛΛΟΣ, σκελλος anebo společně i se členem se to píše: toskelos – to skéllos – Το σκελλος, ΤΟ ΣΚΕΛΛΟΣ, το σκελλος znamená noha; buty – mpoýti – Μπουτι, ΜΠΟΥΤΙ, μπουτι anebo společně i se členem se to píše: tobuty – to mpoýti – Το μπουτι, ΤΟ ΜΠΟΥΤΙ, το μπουτι znamená stehno; ghámba – gampa – Γαμπα, ΓΑΜΠΑ, γαμπα anebo společně i se členem se to píše: ighámba – i gampa – Η γαμπα, Η ΓΑΜΠΑ, η γαμπα znamená lýtko; ghónato – gónato – Γονατο, ΓΟΝΑΤΟ, γονατο anebo společně i se členem se to píše: toghónato – to gónato – Το γονατο, ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ, το γονατο znamená koleno; astraghalos – astrágalos – Αστραγαλος, ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ, αστραγαλος anebo společně i se členem se to píše: oastraghalos – o astrágalos – Ο αστραγαλος, Ο ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ, ο αστραγαλος znamená kotník
23./ Srbochorvatština: noga – Noga, NOGA, noga – Нога, НОГА, нога znamená noha; koleno – Koleno, KOLENO, koleno – Колено, КОЛЕНО, колено znamená koleno; članak – Članak, ČLANAK, članak – Чланак, ЧЛАНАК, чланак znamená kotník; gležaň – Gležanj, GLEŽANJ, gležanj – Глежањ, ГЛЕЖАЊ, глежањ znamená kotník; Věta: Boly me noga. – Boli me noga. BOLI ME NOGA. – Боли ме нога. БОЛИ МЕ НОГА. znamená: Bolí mně noha. či: Bolí mňa noha.; Věta: Boly me noge. – Boli me noge. BOLI ME NOGE. – Боли ме ноге. БОЛИ МЕ НОГЕ. znamená: Bolí mně nohy. či: Bolia mňa nohy.; Věta: Boly me koleno. – Boli me koleno. BOLI ME KOLENO. – Боли ме колено. БОЛИ МЕ КОЛЕНО. Znamená: Bolí mně koleno. či: Bolí mňa koleno.; Věta: Boly me članak. – Boli me članak, BOLI ME ČLANAK. – Боли ме чланак. БОЛИ МЕ ЧЛАНАК. znamená: Bolí mně kotník. či: Bolí mňa kotník.; Věta: Boly me gležaň. – Boli me gležanj. BOLI ME GLEŽANJ. – Боли ме глажањ. БОЛИ МЕ ГЛЕЖАЊ. znamená: Bolí mně kotník. či: Bolí mňa kotník.
24./ Staroslověnština:  noga - noga znamená noha
25./ Španělština: pjérna – Pierna, PIERNA, pierna - substantivum feminina se členem určitým: lapjérna – La pierna, LA PIERNA, la pierna - substantivum feminina se členem neurčitým: unapjérna – Una pierna, UNA PIERNA, una pierna znamená noha, celá noha; pjé – Pie, PIE, pie - substantivum maskulina se členem určitým: elpjé – El pie, EL PIE, el pie - substantivum maskulina se členem neurčitým: unpjé – Un pie, UN PIE, un pie znamená chodidlo; planta – Planta, PLANTA, planta - substantivum feminina se členem určitým: laplanta – La planta, LA PLANTA, la planta - substantivum feminina se členem neurčitým: unaplanta – Una planta, UNA PLANTA, una planta znamená chodidlo; pantorrilla – Pantorrilla, PANTORRILLA, pantorrilla - substantivum feminina se členem určitým: lapantorrilla – La pantorrilla, LA PANTORRILLA, la pantorrilla - substantivum feminina se členem neurčitým: unapantorrilla – Una pantorrilla, UNA PANTORRILLA, una pantorrilla znamená lýtko; rodilla – Rodilla, RODILLA, rodilla - substantivum feminina se členem určitým: larodilla – La rodilla, LA RODILLA, la rodilla - substantivum feminina se členem neurčitým: unarodilla – Una rodilla, UNA RODILLA, una rodilla znamená koleno; tobillo – Tobillo, TOBILLO, tobillo - substantivum maskulina se členem určitým: eltobillo – El tobillo, EL TOBILLO, el tobillo - substantivum maskulina se členem neurčitým: untobillo – Un tobillo, UN TOBILLO, un tobillo znamená kotník; Věta: Me duele la pjérna. – Me duele la pierna. ME DUELE LA PIERNA. znamená: Bolí mně noha. či: Bolí mňa noha.; Věta: Me duele el pjé. – Me duele el pie. ME DUELE EL PIE. znamená: Bolí mně chodidlo. či: Bolí mňa chodidlo.; Věta: Me duele la planta. – Me duele la planta. ME DUELE LA PLANTA. znamená: Bolí mně chodidlo. či: Bolí mňa chodidlo.; Věta: Me duele la pantorrilla. – Me duele la pantorrilla. ME DUELE LA PANTORRILLA. znamená: Bolí mně lýtko. či: Bolí mňa lýtko.; Věta: Me duele la rodilla. – Me duele la rodilla. ME DUELE LA RODILLA. znamená: Bolí mně koleno. či: Bolí mňa koleno.; Věta: Me duele el tobillo. – Me duele el tobillo. ME DUELE EL TOBILLO. znamená: Bolí mně kotník. či: Bolí mňa kotník.
26./  Švédština: benet – Benet, BENET, benet znamená noha, celá noha; fůten nebo fúten – Foten, FOTEN, foten znamená chodidlo
27./ Turečtina: badžak – Bacak, BACAK, bacak znamená noha, celá noha; ajak – Ayak, AYAK, ayak znamená chodidlo; dyz – Dız, DIZ, dız znamená koleno; ajak biléi – Ayak bıleğı, AYAK BILEĞI, ayak bıleğı znamená kotník
28./ Ukrajinština: nohá – noga – Нога, НОГА, нога znamená noha


79.9.9./ česky i slovensky: srdce (podstatné jméno) :
1./Angličtina: hát – Heart, HEART, heart znamená srdce; Věta: Aj hev  e hátejk. – I have a heartache. I HAVE A HEARTACHE. znamená: Bolí mně srdce. či: Bolí mňa srdce.
2./ Arabština: qalb - qalb je výraz spisovní i hovorový výraz egyptsko-syrský;; qulúb - qulúb je hovorový výraz egyptsko-syrský; galub - galub je hovorový výraz irácký; qelb - qelb je hovorový výraz marocko-tuniský qlúb - qlúb je rovněž hovorový výraz marocko-tuniský – a všechny tyto varianty znamenají náš pojem substantiva srdce
3./ Bulharština: sarcé – sъrce – Сърце, СЪРЦЕ, сърце znamená srdce; Věta: Boly me sarcé. – Boli me sъrce. – Боли ме сърце. БОЛИ МЕ СЪРЦЕ. znamená: Bolí mně srdce. či: Bolí mňa srdce.
4./ Čínština: sin – sin - při výslovnosti u “sin” je průběh melodie rovný ve vysoké poloze – a znamená to: srdce
5./ Dánština: järte nebo jerte – Hjerte, HJERTE, hjerte
6./ Esperanto: koro – Koro, KORO, koro
7./ Finština: südän nebo sydén – Sydän, SYDÄN, sydän; - při výslovnosti je přízvuk na samohlásce “ü”; a tato samohláska “ü” se vyslovuje velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”; samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
8./ Francouzština: kör nebo kér – Coeur, COEUR, coeur - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: lkör nebo lkér – Le coeur, LE COEUR, le coeur - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unkör nebo unkér – Un coeur, UN COEUR, un coeur znamená srdce; Věta: Že mal alkör. nebo Že mal alkér. – J’ai mal à le coeur. znamená: Bolí mně srdce. či: Bolí mňa srdce. - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
9./ Hindština: dyl – dil znamená srdce; hridej – hridej znamená rovněž srdce
10./ Holandština: hart – Hart, HART, hart anebo společně i se členem: hethart – Het hart, HET HART, het hart
11./ Indonézština: haty – Hati, HATI, hati znamená srdce; ďantung – Djantung, DJANTUNG, djantung znamená rovněž srdce
12./ Italština: kuóre – Cuore, CUORE, cuore - substantivum maskulina singuláru se členem určitým: ilkuóre – Il cuore, IL CUORE, il cuore - substantivum maskulina singuláru se členem neurčitým: unkuóre – Un cuore, UN CUORE, un cuore
13./ Korejština: šimdžang - simdžang
14./ Latina: kor - Cor, COR, cor
15./ Maďarština: sív – Szív, SZÍV, szív anebo společně se členem neurčitým: eďsív – Egy szív, EGY SZÍV, egy szív 
16./ Němčina: Herc – Herz, HERZ - substantivum neutra se členem určitým: DasHerc - Das Herz, DAS HERZ, das Herz a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnHerc - Ein Herz, EIN HERZ, ein Herz znamená srdce; Věta: Ich hábe Hercšmercn:. – Ich habe Herzschmerzen. ICH HABE HERZSCHMERZEN. znamená: Bolí mně srdce. či: Bolí mňa srdce.
17./ Norština: järte nebo jérte – Hjerte, HJERTE, hjerte; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
18./ Polština: serce – Serce, SERCE, serce znamená srdce; Věta: Boly mně serce. nebo Boly mňe serce. – Boli mnie serce. BOLI MNIE SERCE. znamená: Bolí mně srdce. či: Bolí mňa srdce.
19./ Portugalština: kurasáu – Coração, CORAÇÃO, coração znamená srdce; Věta: Dójme u kurasáu. – Doi-me o coração. DOI-ME O CORAÇÃO. znamená: Bolí mně srdce. či: Bolí mňa srdce.
20./ Rumunština: ínimo – Inimă, INIMĂ, inimă
21./ Ruština: sјérdce – serdce – Сердце, СЕРДЦЕ, сердце znamená srdce; Věta: U miňjá balít sjérdce. – U menja bolit serdce. – У меня болит сердце. У МЕНЯ БОЛИТ СЕРДЦЕ. znamená: Bolí mně srdce. či: Bolí mňa srdce.
22./ Řečtina: kardhia – kardiá – Καρδια, ΚΑΡΔΙΑ, καρδια anebo společně i se členem se to píše: ikardhia – i kardiá – Η καρδια, Η ΚΑΡΔΙΑ, η καρδια
23./ Srbochorvatština: srce – Srce, SRCE, srce – Срце, СРЦЕ, срце znamená srdce; Věta: Boly me srce. – Boli me srce. BOLI ME SRCE. – Боли ме срце. БОЛИ МЕ СЕЦЕ. znamená: Bolí mně srdce. či: Bolí mňa srdce.
24./ Staroslověnština:  srdce - srьdьce
25./ Španělština: korasón – Corazón, CORAZÓN, corazón - substantivum maskulina se členem určitým: elkorasón – El corazón, EL CORAZÓN, el corazón - substantivum maskulina se členem neurčitým: unkorasón – Un corazón, UN CORAZÓN, un corazón znamená srdce;  Věta: Me duele el korasón. – Me duele el corazón. ME DUELE EL CORAZÓN. znamená: Bolí mně srdce. či: Bolí mňa srdce.; – před samohláskami “e”, “i”, se souhláska “c” v Španělsku vyslovuje takovou zvláštní souhláskou, která v češtině a ani ve slovenštině bohužel neexistuje, je to totiž taková zvláštní mezizubová neznělá fonéma svým způsobem dosti podobná anglickému “th” používaná například ve slově “thing”, respektive zde špička jazyka je mezi zuby, úžina se vytváří mezi špičkou jazyka a hranou horních řezáků, aniž se uzavře úplně průchodu vzduchu – a proto já Vám začátečníkům z čistě praktického hlediska zde raději doporučuji přiklonit se zde při této španělské výslovnosti spíše k latinskoamerické verzi španělštiny, která je pro Vás mnohem jednodušší, neboť v Latinské Americe se souhláska “c” před samohláskami “e”, “i” čte přibližně tak nějako skoro jako naše české nebo slovenské obyčejné “s”
26./  Švédština: järtat nebo jértat – Hjärtat, HJÄRTAT, hjärtat; - samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
27./ Turečtina: jürek nebo jyrek – Yürek, YÜREK, yürek znamená srdce; gjönül nebo gjénýl – Gönül, GÖNÜL, gönül znamená srdce; - při výslovnosti je přízvuk na samohlásce “ü”; a tato samohláska “ü” se vyslovuje velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako se v češtině a slovenštině vyslovuje “y”; samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
28./ Ukrajinština: sérce – serce – Серце, СЕРЦЕ, серце


80.9.10./ česky: nemocnice slovensky: nemocnica (podstatné jméno):
1./Angličtina: ‘hospitl – Hospital, HOSPITAL, hospital znamená nemocnice či nemocnica; införmery nebo infermery – Infirmary, INFIRMARY, infirmary znamená rovněž nemocnice či nemocnica; - samohlásku “ö” vyslovte obdobně jako se vyslovuje “ö” v němčině nebo maďarštině, a těm, co toto německé a ani maďarské “ö” neznají, ti ať toto “ö” vysloví alespoň obdobně jako se vyslovuje ve slovenštině “ä”,a ti co ani toto slovenské “ä” neznají, tak ať tuto samohlásku “ö” vysloví alespoň jako obyčejné hluboké české “e”
2./ Arabština: mustašfá - mustašfá je výraz spisovní; mustašfa - mustašfa je hovorový výraz – a obě tyto varianty znamenají náš pojem substantiva nemocnice
3./ Bulharština: bólnyca – bolnica – Болница, БОЛНИЦА, болница
4./ Čínština: i-jüan – i-jüan - při výslovnosti u “jüan” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké – a znamená to: nemocnice
5./ Dánština: sügheús nebo sygheús – Sygehus, SYGEHUS, sygehus
6./ Esperanto: malsanulejo – Malsanulejo, MALSANULEJO, malsanulejo znamená nemocnice či nemocnica; hospitalo – Hospitalo, HOSPITALO, hospitalo znamená rovněž nemocnice či nemocnica
7./ Finština: sajrála – Sairaala, SAIRAALA, sairaala
8./ Francouzština: opital – Hôpital, HÔPITAL, hôpital anebo společně i se členem: lopital – l’hôpital, L‘HÔPITAL, l‘hôpital
9./ Hindština: aspatál – aspatál znamená nemocnice; čikitsálaj – čikitsálaj znamená rovněž nemocnice
10./ Holandština: zíkenhöjs nebo zíkenhejs – Ziekenhuis, ZIEKENHUIS, ziekenhuis anebo společně i se členem: hetzíkenhöjs nebo hetzíkenhejs – Het ziekenhuis, HET ZIEKENHUIS, het ziekenhuis - přízvuk je na první slabice “zí”, respektive na její samohlásce “í”
11./ Indonézština: rumah sakit – Rumah sakit, RUMAH SAKIT, rumah sakit
12./ Italština: lospedále – L’ospedale, L‘OSPEDALE, l‘ospedale – substantivum maskulina se členem neurčitým: unospedále – Un ospedale, UN OSPEDALE, un ospedale 
13./ Korejština: pjongwon - pjongwon
14./ Latina: valetudynárium – Valetudinarium, VALETUDINARIUM, valetudinarium znamená nemocnice či nemocnica; nosokomíum – Nosocomium, NOSOCOMIUM, nosocomium znamená rovněž nemocnice či nemocnica; hospitále – Hospitale, HOSPITALE, hospitale znamená rovněž nemocnice či nemocnica
15./ Maďarština: kórház – Kórház, KÓRHÁZ, kórház anebo společně se členem neurčitým: eďkórház – Egy kórház, EGY KÓRHÁZ, egy kórház 
16./ Němčina: Kranknhauz – Krankenhaus, KRANKEMHAUS - substantivum neutra se členem určitým: DasKranknhauz - Das Krankenhaus, DAS KRANKENHAUS, das Krankenhaus a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnKranknhauz - Ein Krankenhaus, EIN KRANKENHAUS, ein Krankenhaus znamená nemocnice či nemocnica; Špital – Spital, SPITAL - substantivum neutra se členem určitým: DasŠpital - Das Spital, DAS SPITAL, das Spital a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnŠpital - Ein Spital, EIN SPITAL, ein Spital znamená rovněž nemocnice či nemocnica; Lazaret – Lazarett, LAZARETT - substantivum neutra se členem určitým: DasLazaret - Das Lazarett, DAS LAZARETT, das Lazarett a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnLazaret - Ein Lazarett, EIN LAZARETT, ein LAZARETT znamená rovněž nemocnice či nemocnica; Hozpital – Hospital, HOSPITAL - substantivum neutra se členem určitým: DasHozpital - Das Hospital, DAS HOSPITAL, das Hospital a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnHozpital - Ein Hospital, EIN HOSPITAL, ein Hospital znamená rovněž nemocnice či nemocnica; Kranknhojzr – Krankenhäuser, KRANKENHÄUSER - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýKranknhojzr – Die Krankenhäuser, DIE KRANKENHÄUSER, die Krankenhäuser - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneKranknhojzr – Eine Krankenhäuser, EINE KRANKENHÄUSER, eine Krankenhäuser znamená rovněž nemocnice či nemocnica; Špitälr nebo Špitélr – Spitäler, SPITÄLER - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýŠpitälr nebo DýŠpitélr – Die Spitäler, DIE SPITÄLER, die Spitäler - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneŠpitälr nebo AjneŠpitélr – Eine Spitäler, EINE SPITÄLER, eine Spitäler znamená rovněž nemocnice či nemocnica; Hozpitälr nebo Hozpitélr – Hospitäler, HOSPITÄLER - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýHozpitälr nebo DýHozpitélr – Die Hospitäler, DIE HOSPITÄLER, die Hospitäler - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneHozpitälr nebo AjneHozpitélr – Eine Hospitäler, EINE HOSPITÄLER, eine Hospitäler znamená rovněž nemocnice či nemocnica; -samohláska “ä” vyslovuje se velice hluboce, a v podstatě úplně stejně jako slovenské ä, a když ani to slovenské “ä” neznáte, tak to vyslovte alespoň jako obyčejné hluboké české “e” Kranknanštalt – Krankenanstalt, KRANKENANSTALT - substantivum feminina singuláru se členem určitým: DýKranknanštalt – Die Krankenanstalt, DIE KRANKENANSTALT, die Krankenanstalt - substantivum feminina singuláru se členem neurčitým: AjneKranknanštalt – Eine Krankenanstalt, EINE KRANKENANSTALT, eine Krankenanstalt znamená rovněž nemocnice či nemocnica
17./ Norština: sykehus – Sykehus, SYKEHUS, sykehus
18./ Polština: špital – Szpital, SZPITAL, szpital
19./ Portugalština: ospitál – Hospital, HOSPITAL, hospital
20./ Rumunština: spitálul – Spitalul, SPITALUL, spitalul
21./ Ruština: baľníca – bolьnica – Больница, БОЛЬНИЦА, больница
22./ Řečtina: nosokomío – nosokomeio – Νοσοκομειο, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, νοσοκομειο anebo společně i se členem se to píše: tonosokomío – to nosokomeio – Το νοσοκομειο, ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΕΙΟ, το νοσοκοειο
23./ Srbochorvatština: bolnyca – Bolnica, BOLNICA, bolnica – Болница, БОЛНИЦА, болница
24./ Staroslověnština: bolnyca – bolnica
25./ Španělština: ospital – Hospital, HOSPITAL, hospital - substantivum maskulina se členem určitým: elospital – El hospital, EL HOSPITAL, el hospital - substantivum maskulina se členem neurčitým: unospital – Un hospital, UN HOSPITAL, un hospital 
26./  Švédština: šükhüset nebo šykhyset – Sjukhuset, SJUKHUSET, sjukhuset
27./ Turečtina: hastáne – Hastane, HASTANE, hastane
28./ Ukrajinština: lyčnýcja – ličnicja – Лічниця, ЛІЧНИЦЯ, лічниця


81.9.11./ česky i slovensky: zdravý (přídavné jméno) :
1./Angličtina: saund – Sound, SOUND, sound – přízvuk je na samohlásce “a”
2./ Arabština: SaHíH - SaHíH je výraz spisovní; salím - salím je hovorový výraz egyptský; sálim - sálim je hovorový výraz syrský; SHíH - SHíH je hovorový výraz marocko - tuniský; sálim - sálim je hovorový výraz marocko - tuniský – všechny tyto výrazy znamenají náš pojem adjektiva zdravý
3./ Bulharština: zdráv – zdrav – Здрав, ЗДРАВ, здрав
4./ Čínština: ťien-kchang-(te) - ťien-kchang-(te) - při výslovnosti u “ťien” tón melodie klesá z vysoké polohy do polohy nízké – a znamená to: zdravý
5./ Dánština: son – Sund, SUND, sund
6./ Esperanto: sana – Sana, SANA, sana
7./ Finština: terve – Terve, TERVE, terve – přízvuk je na první slabice “ter”, respektive na její samohlásce “e”
8./ Francouzština: señ – Sain, SAIN, sain
9./ Hindština: svasth - svasth 
10./ Holandština: ghezont – Gezond, GEZOND, gezond – přízvuk je na samohlásce “o”
11./ Indonézština: sehat – Séhat, SÉHAT, séhat
12./ Italština: sáno – Sano, SANO, sano
13./ Korejština: konganghan - konganghan
14./ Latina: sánus – Sanus, SANUS, sanus znamená zdravý; validus – Validus, VALIDUS, validus znamená rovněž zdravý
15./ Maďarština: egéššégeš – Egészséges, EGÉSZSÉGES, egészséges
16./ Němčina: gezunt – Gesund, GESUND, gesund
17./ Norština:  frisk – Frisk, FRISK, frisk
18./ Polština: zdrovy – Zdrowy, ZDROWY, zdrowy
19./ Portugalština: saõ – São, SÂO, são
20./ Rumunština: sanatós – Sănătos, SÂNÂTOS, sânâtos
21./ Ruština: zdaróvyj – zdorovyj – Здоровый, ЗДОРОВЫЙ, здоровый
22./ Řečtina: ijiís – ygeiís – Υγειης, ΥΓΕΙΗΣ, υγειης
23./ Srbochorvatština: zdrav – Zdrav, ZDRAV, zdrav – Здрав, ЗДРАВ, здрав
24./ Staroslověnština:  sdrav - sъdravъ
25./ Španělština: sano – Sano, SANO, sano
26./  Švédština: frisk – Frisk, FRISK, frisk
27./ Turečtina: sag – Sağ, SAĞ, sağ znamená zdravý; syhhatte – Sihhatte, SIHHATTE, sihhatte znamená rovněž zdravý
28./ Ukrajinština: zdoróvyj – zdorovij – Здоровий, ЗДОРОВИЙ, здоровий



Úvod k desáté lekci
Desátá lekce: Pošta, úřady a policie
82.10.1./ důstojník
83.10.2./ poštovní úřad
84.10.3./ Máte…
85.10.3./ Ukažte mi…
86.10.4./ pas (cestovní)
87.10.5./ přihlásit
88.10.6./ odhlásit
89.10.7./ otevřeno/otevřený
90.10.8./ zavřeno/zavřený
91.10.9./ dovoleno
92.10.10./ zakázaný/zakázáno
93.10.11./ účet
94.10.12./ telefon
95.10.13./ telegram
96.10.14./ pero (k psaní) / pero (psací)
V prvních osmi lekcích jsem pro Vaši verbální komunikaci počítal jen s obyčejnými náhodně potkanými lidmi. Komunikací s oficiálními představiteli státu jsem se vyhýbal. Až v deváté lekci jsem udělal výjimku, a i to pouze jen ve vztahu k lékařům a zdravotníkům pro případ, že by jste náhle potřeboval(a) zdravotní pomoc. 
A tato desátá lekce jde ještě dál. Někdy je totiž nutné navázat úplně oficiální kontakt s policií a úřady. A ač rozumím tomu, že Vy jako bezdomovec a chudý tulák o tento typ kontaktů zpravidla zájem nemáte, přesto však ale i ve Vašem životě se občas vyskytnou či mohou vyskytnout i takové situace kdy racionální nutnost navázat takovýto kontakt převáží nad zájmem strohé opatrnosti, která káže vyhýbat se všem těmto kontaktům.
Ovšemže přiklonění se k tomu, že navážete kontakt s policií a úřady neznamená, že teď již půjdete lidově řečeno “po hlavě”, či jaksi živelně, aniž by jste zvolil(a) takovou formu a způsob kontaktu, který minimalizuje risika a neblahé důsledky z tohoto kontaktu samotného.
Jinými slovy ovšemže nestačí naučit se vyptávat jen na “policejní úřad”, aniž by jste byl či byla současně naučen(a) a připraven(a) jakmile na někoho z “nich” narazíte umět říci i důležité substantivum “důstojník”, což je osoba z “nich” (tj. policistů) se kterou by jste chtěl či chtěla mluvit.
Proč přímo s “důstojníkem” a proč nepostačí Vám absolutně kdokoliv z tamní policejní služebny je nepochybně jasné. Ono totiž není policista jako policista. Ve vzdělanostní a mravní  úrovni zajisté nejsou na tom všichni policisté stejně, přičemž rozdíly jsou nejen mezi jednotlivými státy odlišující Evropu se Severní Amerikou od zaostalejšího zbytku světa, ale rozdíly nalezneme zajisté všude i v rámci jednoho a téhož státu odlišující v něm úroveň policejních služeben ve velikých městech od úrovně policejních služeben v zaostalých venkovských oblastech.
Tudíž ať již se octnu kdekoliv a musím již jednat s kýmkoliv, je vhodné když budu jednat alespoň s nějakým jejich policejním důstojníkem, od něhož můžu doufat alespoň v minimum jeho vzdělanosti, kulturnosti a tudíž i slušného a korektního chování a vystupování.
Dalšími formami kontaktu s úřady jsou kontakty prostřednictvím poštovních úřadů. Vedle osobní návštěvy příslušného úřadu a bezprostředního jednání s úřednicemi či úředníky má i tato varianta určité své přednosti. Jednak pro Vás jako cizince ne příliš znajícího jejich úřední spisovní jazyk to má výhodu v tom, že v písemném podání snadněji poskládáte to, co chcete vyjádřit, než když byste se jen spoléhal na to, co v kritické situaci úřednici či úředníkovi se Vám podaří říct.. Další výhodou je všeobecně daná platnost zásady “co je psáno – to je dáno”. Řeknete-li něco úřednici či úředníkovi co by z Vašich úst raději neslyšel(a), je zde vždy riziko, že bude popírat, že jste jí nebo mu to řekl(a). V případě listu, který doručila pošta se ovšemže nelze nijak vymlouvat na “nenapsání” něčeho, co bylo napsáno.
Též je správně se orientovat na nejčastější otázku: “Máte…? A to bez ohledu na to zda-li se ptají na Váš cestovní pas, jízdenku či cokoliv jiného. A podobně tak i zareagovat na slovo “přihlásit” či “odhlásit”. Nemluvě i o tom, že i samotný daný úřad má zpravidla nějaké úřední hodiny, v důsledku čehož první důležitou informací například když se dostavíte je informace o tom, zda-li je momentálně dotyčný úřad otevřený nebo zavřený, respektive zda-li mají otevřeno či zavřeno. A v neposledním řadě velice důležitým okruhem otázek probíraný s úřady jsou okruhy otázek zda-li je tam u nich něco dovoleno anebo naopak zakázáno, potažmo to, zda-li to, co jste již udělal představuje skutek podle jejich práva dovolený či zakázaný.
A nakonec důležité jsou i pojmy jako pero k psaní či pero psací, dále pojem účet a telefon, a v neposlední míře i telegram, ačkoliv jinak v mnoha vyspělých státech, právě tak jako i v České republice v dnešní době telegram coby poštovní služba již neexistuje.

Váš učitel
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola


82.10.1./ česky: důstojník slovensky: dôstojník (podstatné jméno):
1./Angličtina: ofiso – Officer, OFFICER, officer znamená důstojník či dôstojník; po’lís – Police, POLICE, police znamená policie či polícia; po’lísmen – Policeman, POLICEMAN, policeman znamená policista či policajt; po’líswumen – Policewoman, POLICEWOMAN, policewoman znamená policistka či policajtka; po’lís stejšn – Police station, POLICE STATION, police station znamená policejní úřad či policajný úrad; po’lís ofiso– Police officer, POLICE OFFICER, police officer znamená policejní důstojník či policajný dôstojník
2./ Arabština: DábiT – DábiT znamená důstojník či dôstojník - souhlásky napsané jako S,D,T,Z jsou takzvané emfatické hlásky připomínající tvrdé ruské “l” kde je jazyk také tak prohnut do tvaru “lžíce” a znějí temně, tvrdě – například slovo Alláh se většinou vyslovuje s emfatickým, rusky znějícím “L” jako aLLá
3./ Bulharština: oficér – oficer – Офицер, ОФИЦЕР, офицер znamená důstojník či dôstojník; polýcíja – policija – Полиция, ПОЛИЦИЯ, полиция znamená policie, policejní úřad či polícia, policajný úrad; polycéjski oficér – policejski oficer – Полицейски офицер, ПОЛИЦЕЙСКИ ОФИЦЕР, полицейски офицер znamená policejní důstojník či policajný dôstojník;
4./ Čínština: ťün-kuan nebo ťyn-kuan - při výslovnosti u “ťün”, tak i při výslovnosti “kuan” je v obou případech tón melodie rovný ve vysoké poloze – a znamená to: důstojník
5./ Dánština: ofisér – Officer, OFFICER, officer – přízvuk je na samohlásce “é” - znamená důstojník či dôstojník; polytýstašón – Politistaion, POLITISTAION, politistaion znamená policejní úřad či policajný úrad
6./ Esperanto: oficiro – Oficiro, OFICIRO, oficiro znamená důstojník či dôstojník; Publika Sekureco - policie či polícia
7./ Finština: upséri – Upseeri, UPSEERI, upseeri – přízvuk je na “u” - znamená důstojník či dôstojník; polýsikonttori – Poliisikonttori, POLIISIKONTTORI, poliisikonttori – přízvuk je na první slabice “po”, respektive na její samohlásce “o” - znamená policejní úřad či policajný úrad
8./ Francouzština: ofisijé – Officier, OFFICIER, officier znamená důstojník či dôstojník; l‘poste d‘polis – Le poste de police, LE POSTE DE POLICE, le poste de police znamená policejní úřad či policajný úrad; komisarja d‘polis – Commissariat de police, COMMISSARIAT DE POLICE, commissariat de police znamená policejní komisařství či policajné komisárstvo; ažá d polis – Agent de police, AGENT DE POLICE, agent de police znamená policista či policajt; polisje ofisijé – Policier officier, POLICIER OFFICIER, policier officier znamená policejní důstojník či policajný dôstojník
9./ Hindština: afsar - afsar znamená důstojník či dôstojník;
10./ Holandština: ofisír – Officier, OFFICIER, officier anebo společně i se členem: deofisír – De officier, DE OFFICIER, de officier znamená důstojník či dôstojník;
11./ Indonézština: perwira – Perwira, PERWIRA, perwira znamená důstojník či dôstojník
12./ Italština: uffičále – Ufficiale, UFFICIALE, ufficiale znamená důstojník či dôstojník; luffíčo dy polýcía – L’ufficio di polizia, L’UFFICIO DI POLIZIA, l’ufficio di polizia znamená policejní úřad či policajný úrad
13./ Korejština: kungwan - kungwan znamená důstojník či dôstojník
14./ Latina: préfektus securitátis publicee kura - Praefectus securitatis publicae cura, PRAEGECTUS SECURITATIS PUBLICAE CURA, praefectus securitatis publicae cura znamená důstojník či dôstojník; magistrátus – Magistratus, MAGISTRATUS, magistratus znamená policejní úřad či policajný úrad
15./ Maďarština: tyst – Tiszt, TISZT, tiszt znamená důstojník či dôstojník; rendér – Rendőr, RENDŐR, rendőr znamená policista či policajt; rendéršég – Rendőrség, RENDŐRSÉG, rendőrség znamená policie či polícia; rendérérš – Rendőrőrs, RENDŐRŐRS, rendőrőrs znamená policejní stanice či policajná stanica
16./ Němčina: Officír – Offizier, OFFIZIER - substantivum maskulina se členem určitým: DerOfficír – Der Offizier, DER OFFIZIER, der Offizier - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnOfficír – Ein Offizier, EIN OFFIZIER, ein Offizier znamená důstojník či dôstojník; Polycaj – Polizei, POLIZEI - substantivum feminina se členem určitým: DýPolycaj – Die Polizei, DIE POLIZEI, die Polizei - substantivum feminina se členem neurčitým: AjnePolycaj – Eine Polizei, EINE POLIZEI, eine Polizei znamená policie či polícia; Polycist – Polizist, POLIZIST substantivum maskulina se členem určitým: DerPolycist – Der Polizist, DER POLIZIST, der Polizist - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnPolycist – Ein Polizist, EIN POLIZIST, ein polizist znamená policista či policajt; Polycajofficír – Polizeioffizier, POLIZEIOFFIZIER - substantivum maskulina se členem určitým: DerPolycajofficír – Der Polizeioffizier, DER POLIZEIOFFIZIER, der Polizeioffizier - substantivum maskulina se členem neurčitým: AjnPolycajofficír – Ein Polizeioffizier, EIN POLIZEIOFFIZIER, ein Polizeioffizier znamená policejní důstojník či policajný dôstojník; Polycajamt – Polizeiamt, POLIZEIAMT - substantivum neutra se členem určitým: DasPolycajamt - Das Polizeiamt, DAS POLIZEIAMT, das Polizeiamt a substantivum neutra se členem neurčitým: AjnPolycajamt - Ein Polizeiamt, EIN POLIZEIAMT, ein Polizeiamt znamená policejní úřad či policajný úrad
17./ Norština: offiser – Offiser, OFFISER, offiser znamená důstojník či dôstojník;
18./ Polština: oficer – Oficer, OFICER, oficer znamená důstojník či dôstojník; polycja – Policja, POLICJA, policja znamená policie či polícia; polycjant – Policjant, POLICJANT, policjant znamená policista či policajt; uřond polycýjny nebo užond polycýjny – Urząd policyjny, URZĄD POLICYJNY, urząd policyjny znamená policejní úřad či policajný úrad; posterunek polycji – Posterunek policji, POSTERUNEK POLICJI, posterunek policji znamená policejní stanice či policajná stanica; oficer polycýjny – Oficer policyjny, OFICER POLICYJNY, oficer policyjny znamená policejní důstojník či policajný dôstojník; oficer polycji – Oficer policji, OFICER POLICJI, oficer policji znamená policejní důstojník či policajný dôstojník
19./ Portugalština: ofisjál – Oficial, OFICIAL, oficial znamená důstojník či dôstojník; polýsja – Polícia, POLÍCIA, polícia znamená policie, policista či polícia, policajt
20./ Rumunština: oficér – Ofiţer, OFIŢER, ofiţer znamená důstojník či dôstojník;
21./ Ruština: aficěr nebo aficier – oficer – Офицер, ОФИЦЕР, офицер znamená důstojník či dôstojník; milýcija – milicija – Милиция, МИЛИЦИЯ, милиция znamená policie či polícia; milyciaňjér – milicioner – Милиционер, МИЛИЦИОНЕР, милиционер znamená policista či policajt; punkt milýciji – punkt milicii – Пункт милиции, ПУНКТ МИЛИЦИИ, пункт милиции znamená policejní úřad či policajný úrad; učástok milýcii – učastok milicii – Участок милиции, УЧАСТОК МИЛИЦИИ, участок милиции znamená policejní úsek či policajný úsek
22./ Řečtina: aksiomatikos – aksiomatikos – Ακσιοματικος, ΑΚΣΙΟΜΑΤΙΚΟΣ, ακσιοματικος anebo společně i se členem se to píše: o aksiomatikos – o aksiomatikos – Ο ακσιοματικος, Ο ΑΚΣΙΟΜΑΤΙΚΟΣ, ο ακσιοματικος znamená důstojník či dôstojník; astyfilaks – astyfylaxas – Αστυφυλαχας, ΑΣΤΥΦΥΛΑΧΑΣ, αστυφυλαχας anebo společně i se členem se to píše: oastyfilaks – o astyfilaksas – Ο αστυφυλαχας, Ο ΑΣΤΥΦΥΛΑΧΑΣ, ο αστυφυλαχας znamená policista či policajt; astynomia – astynomia – Αστυνομια, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, αστυνομια anebo společně i se členem se to píše: iastynomia – i astynomia – Η αστυνομια, Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, η αστυνομια znamená policie či polícia, policejní úřad či policajný úrad
23./ Srbochorvatština: oficir – Oficir, OFICIR, oficir – Официр, ОФИЦИР, официр znamená důstojník či dôstojník; polycija – Policija, POLICIJA, policija – Полиција, ПОЛИЦИЈА, полиција znamená policie či polícia; redarstvo – Redarstvo, REDARSTVO, redarstvo – Редарство, РЕДАРСТВО, редарство znamená policie, policejní stráž či polícia, policajná stráž; polycajac – Policajac, POLICAJAC, policajac – Полицајац, ПОЛИЦАЈАЦ, полицајац znamená policista či policajt; polycijski oficir – Policijski oficir, POLICIJSKI OFICIR, policijski oficir – Полицијски официр, ПОЛИЦИЈСКИ ОФИЦИР, полицијски официр znamená policejní důstojník či policajný dôstojník
24./ Staroslověnština:  vrchovnn – vrьchovьnъ znamená důstojník či dôstojník
25./ Španělština: ofisjál – Oficial, OFICIAL, oficial - substantivum maskulina se členem určitým: elofisjál – El oficial, EL OFICIAL, el oficial - substantivum maskulina se členem neurčitým: unofisjál – Un oficial, UN OFICIAL, un oficial znamená důstojník či dôstojník – před samohláskami “e”, “i”, se souhláska “c” v Španělsku vyslovuje takovou zvláštní souhláskou, která v češtině a ani ve slovenštině bohužel neexistuje, je to totiž taková zvláštní mezizubová neznělá fonéma svým způsobem dosti podobná anglickému “th” používaná například ve slově “thing”, respektive zde špička jazyka je mezi zuby, úžina se vytváří mezi špičkou jazyka a hranou horních řezáků, aniž se uzavře úplně průchodu vzduchu – a proto já Vám začátečníkům z čistě praktického hlediska zde raději doporučuji přiklonit se zde při této španělské výslovnosti spíše k latinskoamerické verzi španělštiny, která je pro Vás mnohem jednodušší, neboť v Latinské Americe se souhláska “c” před samohláskami “e”, “i” čte přibližně tak nějako skoro jako naše české nebo slovenské obyčejné “s”; el agente de polisia – El agente de policia, EL AGENTE DE POLICIA, el agente de policia znamená policista či policajt; la komisaria de polisia – La comisaría de policía, LA COMISARÍA DE POLICÍA, la comisaría de policía znamená policejní úřad či policajný úrad; el ofisiál de polisia – El oficial de policía, EL OFICIAL DE POLICÍA, el oficial de policía znamená policejní důstojník či policajný dôstojník
26./  Švédština: ofser – Officer, OFFICER, officer znamená důstojník či dôstojník; polístašúnen – Polisstationen, POLISSTATIONEN, polisstationen znamená policejní úřad či policajný úrad
27./ Turečtina: subaj – Subay, SUBAY, subay – přízvuk na samohlásce “a” - znamená důstojník či dôstojník; polis dájiresi – Polis dairesi, POLIS DAIRESI, polis dairesi – u “polis” přízvuk je na samohlásce “i”, u “dájiresi” přízvuk je na úplně posledním písmenu “i” - znamená policejní úřad či policajný úrad
28./ Ukrajinština: staršyná – staršina – Старшина, СТАРШИНА, старшина znamená důstojník či dôstojník; polícija – policija – Поліція, ПОЛІЦІЯ, поліція znamená policejní úřad či policajný úrad, policie či polícia
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Upozornění: Nevím jak veliký zájem bude o superkurz. Proto jsem zatím napsal pouze jen jeho prvních devět lekcí. Nicméně o tom co budou obsahovat další lekce se však lze již nyní dočíst z “Obsahu”, který se nachází hned za “Všeobecným úvodem”.


Váš učitel
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Doporučuji Vám, aby jste si přečetl(a) zejména ještě i těchto pět hlavních a velikých následujících prácí:
1./Henryk Lahola : Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm
2./Henryk Lahola :Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm
3./Henryk Lahola : Bezdomovec a nezaměstnaný. Bezdomovci a nezaměstnaní. Práce o chudobných lidech a sociální problematika adresována zejména pro chudobné lidi. (po česky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Bezdomovci.htm
5./Henryk Lahola : Slobodní murári. Svobodní zednáři. Konkrétne fakty o celosvetovej nadvláde slobodných murárov - svobodných zednářů. (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Nadvlada.htm
4./Henryk Lahola : Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!! (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Terapiabuz.htm
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