
Miluji tě – překlad Základní informace, výslovnost najdete v překladači

1 Ana Behibek 1 Arabština je semitský jazyk a rozšířená je například v Alžírsku, Bahrajnu, v Iráku, 
Jordánsku, Libanonu atd. jedná se o jeden ze 6 jazyků OSN.

2 Ek het jou lief 2 Afrikánština je západogermánský jazyk, který se používá v Jižní Africe, Namibii a 
v menší míře v Botswaně, Zambii a Zimbabwe.

3 Wo ie ni 3 Čínské jazyky, rozšíření: Vietnam, Brunej, Filipíny, Čína, Indonésie, Malajsie, 
Mongolsko, Singapur, Tchaj-wan, Thajsko.

4 I love you 4
Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul od pátého století n. l. na 
území Anglie. Je třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě po čínštině 
a španělštině.

5 Je t'aime 5 Francouzština je románský jazyk, je státním jazykem např. ve Francii, Belgii, 
Švýcarsku, Kanadě a v některých afrických zemích.

6 Ich liebe dich 6 Němčina je západogermánský jazyk. Patří také mezi 10 nejpoužívanějších jazyků 
na celém světě.

7 S'agapo 7
Řečtina je indoevropský jazyk používaný především v Řecku, na Kypru a v 
částech Turecka. Řečtina je vedle aramejštiny a čínštiny jazykem s nejdelší 
zachovanou literární tradicí.

8 ani ohev otach státě 
Izrael 8 Hebrejština patří do rodiny semitských jazyků. Najdeme ji převážně ve

9 Szeretlek te'ged 9
Maďarština je ugrofinský jazyk, kterým se hovoří v Maďarsku, v částech srbské 
Vojvodiny, na jihu Slovenska, na jihu ukrajinské Zakarpatské oblasti, v částech 
rakouské spolkové země Burgenlandu, na severozápadě Rumunska a v částech 
Chorvatska a Slovinska.

10 Nanu nimmege preti 
maditi idini 10

Kannadština je úředním jazykem v jihoindickém federálním státě Karnataka (dříve 
Majsúr). Stejně jako většina jazyků rozšířených na indickém subkontinentu 
převzala v minulosti velkou část své slovní zásoby ze sanskrtu.

11 Ti amo 11
Italština je románský jazyk a je úředním jazykem v Itálii, San Marinu a 
švýcarských kantonech Ticino a Grigioni. Je také po latině druhým oficiálním 
jazykem ve Vatikánu.

12 Kimi o ai shiteru 12 Japonština je aglutinační jazyk. Zvládnutí její mluvené formy je pozoruhodně 
snadné, zatímco osvojit si její psanou formu je velmi náročné.

13 Jeg elsker deg 13
Norština je severogermánský jazyk, kterým hovoří Norové. Je úředním jazykem v 
Norsku (5 mil. obyvatel v roce 2017). Je vzájemně srozumitelná s dánštinou a 
švédštinou.[1] Základem pro vznik norštiny byla v 1. tisíciletí stará severština.



14 Kocham cię 14

Polština je přirozený jazyk patřící mezi západoslovanské jazyky, stejně jako 
čeština, slovenština, kašubština a lužická srbština. Náleží tedy mezi slovanské 
jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i na 
územích sousedních států s polskou menšinou – v České republice (Těšínsko), 
na Slovensku, Ukrajině, v Bělorusku, v Litvě.

15 Ya lyublyu tebya 15

Ruština je nejužívanější slovanský jazyk. Ruština je jedním ze šesti úředních 
jazyků OSN, jedním z dvou úředních jazyků na palubě Mezinárodní vesmírné 
stanice. Ruština je oficiálním jazykem v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu a 
Kyrgyzstánu dále též v moldavském Podněstří a Gagauzsku v Abcházii a Jižní 
Osetii.

16 Aue tava saa pyar kar 
ya ti 16

Hindština je indoevropský jazyk, používaný především v severní a střední Indii. Je 
jedním z nejvíce užívaných jazyků v Indii a v současné době 3. nejužívanějším 
jazykem na světě.

17 Techihhila 17
Bengálština je indoárijský jazyk rozšířený v jižní Asii. Je nejvýchodnějším jazykem 
indoevropské jazykové rodiny a je pátým nejpoužívanějším jazykem na světě. 
Zároveň je čtvrtým nejrozšířenějším jazykem z hlediska počtu rodilých mluvčích. 
Po hindštině jde také o druhý nejčastější jazyk Indie (nepočítaje angličtinu).

18 Lubim ta 18
Slovenština je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z důvodu historické 
příbuznosti i vzájemného ovlivňování. Slovenština má jednodušší (pravidelnější) 
pravopis i gramatiku než čeština; například se nerozlišují rody u tvarů sloves 
minulého času množného čísla (ženy, muži, dievčatá boli) a přechodníků.

19 Te amo 19

Španělština je jedním z nejrozšířenějších světových jazyků. Spadá do kategorie 
románských jazyků. Španělština je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině 
států Jižní a Střední Ameriky a v Rovníkové Guineji, velmi rozšířená je také ve 
Spojených státech, na Filipínách a v mnoha dalších zemích světa. Po čínštině je 
to druhý nejpočetnější rodný jazyk na světě.

20 Em ye^u anh 20
Vietnamština je úřední jazyk ve Vietnamu. Je mateřským jazykem Vietů, kteří 
představují 88–90 % obyvatel Vietnamu a další více než 3 miliony lidí po celém 
světě. Vietnamština je největší zástupce ze skupiny austroasijských jazyků. 
Mnoho slov přejala z různých dialektů čínštiny.


