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Чеська мова тема - зовнішність і характер

Зовнішність та характер на чеській мові.
Переклад слів про характер та зовнішність
людини чеською мовою.
Чеська мова тема - зовнішність і характер. Вчити список
слів - характер і зовнішність людини на чеській.

№ Характер та зовнішність людини чеською

1 vzhled

2 tenký

3 tlustý

4 vysoký

5 krátký

6 slabý

7 silný

8 roztomilý

9 krásný

10 charakter

11 starý

12 mladý

13 chlupatý

14 plešatý

15 charakter

16 chytrý

17 talentovaný

18 hloupý

19 taktní

20 krutý

21 nevlídný

22 zdvořilý

23 hrubý

24 dobrý

25 štědrý
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№ Характер та зовнішність людини чеською

26 chamtivý

Матеріали по темі:

Чеська - фігури
Чеська - школа
Чеська - домашні тварини
Чеська - природа
Чеська - час доби
Чеська - емоції
Чеська - місяці року
Чеська - пори року
Чеська - фрукти
Чеська - алфавіт
Чеська - дні тижня
Чеська - частини тіла
Чеська - цифри
Чеська - їжа
Чеська - кольори
Чеська - лісові тварини
Чеська - ванна
Чеська - столовий посуд
Чеська - овочі
Чеська - ягоди
Чеська - одяг
Чеська - кухня
Чеська - сім'я
Чеська - будинок
Чеська - транспорт
Матеріали по темі:

Другие темы

Алфавіти
Цифри
Кольори
Фігури
Час доби
Дні тижня
Місяці року
Пори року
Одяг
Сім'я
Будинок
Транспорт
Овочі
Ягоди
Фрукти
Ванна
Кухня
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Зовнішність
Природа
Частини тіла
Їжа
Лісові тварини
Домашні тварини
Школа
Емоції
Столовий посуд
Програмування для дітей
Казки
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