Č
čabar m кофа, ведро; (badanj) каче | pun ~ една
кофа (вместимост)
čačkalic|a ž клечка за зъби | čistiti zube ~om
чистя си зъбите с клечка за зъби
čačkati pr | ~ po човъркам, бърникам; (i fig)
сондирам, проучвам
Čad m zemlj Чад
čador m tur v. šator
čadski adj zemlj чадски
čađa ž сажди; trg боя лампени сажди | aktivna ~
активен въглен
čađara ž фабрика за сажди, фабрика за карбонови изделия
čađav adj саждив
čađavost ž саждивост
čađiti n изпускам, отделям сажди, очерням със
сажди
čagalj m zoo чакал
čahura ž kukac пашкул, какавида; (svilca) пашкул (на копринена буба); (metka, granate)
гилза
čaj m чай (napitak) | lipov ~ липов чай; 1jekoviti
~ билков чай; »ruski« ~ черен чай, небилков
чай; ~ s limunom чай с лимон; ~ s rumom
(mlijekom) чай с ром (мляко); ~ u vrećicama
чай в торбичка-филтър; napraviti ~ да направя чай; pristaviti ~ да сложа чайника; pustiti ~ da malo stoji да оставя чая да постои
малко
čajana ž чайна, магазин за чай, стая за чай
čajanka ž (гости на) чай
čajevac m bot чай (храст)
čajn|i adj чаен | ~a kutija кутия за чай; ~i kotlić
чайник (метален); ~i pribor чаени прибори;
~i kolačići чаени бисквити; ~i maslac (pašteta) масло (пастет) за чай
čajnik m чайник (порцеланов)
čak adv чак, дори | ~ do mora чак до морето; ~
do ponoći чак до полунощ; ~ deset puta цели
десет пъти; ~ ni без дори
čakavac m ling който говори чакавски
čaklja ž pomorski гафел, кука за захващане,
абордажна кука
čakšire ž mn tur v. hlače
čalma ž чалма
čama ž мрачно настроение, меланхолия, депресия; апатия, безразличие
čamac m лодка; (riječni) v. čun | velik i otvoren
~ голяма и открита лодка; ~ bez kilja плоскодънна лодка; ~ na vesla лодка с весла,
гребна лодка; pomoćni ~ jahte спасителна
лодка на яхта; gumeni ~ гумена (надуваема)

лодка; (za spašavanje) спасителна лодка;
motorni ~ моторна лодка (s vanjskim motorom с извънбордов двигател; s kabinom с
кабина; trkaći състезателна); sp veslački ~
състезателна лодка; voziti se u čamcu возя се
на лодка; plosnat ~ za lov na divlje patke
плоскодънна лодка за лов на диви патици
čamčić m dem лодчица, малка лодка
čamiti n отмалявам, вехна, линея, клюмвам;
(biti sjetan, nujan) унил съм, потиснат съм | ~
u zatvoru гния в затвора
čanak m голяма дървена чиния, копаня, гаванка
čančara ž (kornjača) шипоопашата костенурка
(Testudo hermanni)
čančica ž (školjka) мида, раковина
čangrizav adj мрачен, навъсен, раздразнителен, сприхав, кисел
čangrizavac m сприхав, навъсен човек; мърморко
čangrizavost ž сприхавост, раздразнителност,
навъсеност
čankir m med венерическо заболяване шанкър
čankoliz m блюдолизец, подлизурко, подмазвач
čaplja ž чапла | bijela ~ бяла чапла; siva ~ сива
чапла, сив рибар
čaporak m нокът (на животно, птица), щипци
(на рак)
čar m (draž) чар, очарование, обаяние, привлекателност; (vračanje) магия, вълшебство,
омагьосване | skinuti ~i s nekoga да разваля
магия
čaranje sr правене на магии; (šaranje) драсканица, драскулка
čarap|a ž (duga) дълъг чорап; (kratka) къс чорап; (dokoljenka) тричетвърти чорап | ~e trg
zbir чорапи; najlonske ~e найлонови чорапи;
ženske ~e s gaćicama (najčešće: hulahopke)
чорапогащи; Pipi Duga Č~a Пипи Дългото
чорапче
čarapar m тъкач на чорапи; (trgovac) продавач
на чорапи
čarati n омагьосвам, правя магии, омайвам;
(šarati) драскам, правя драскулки
čardak m voj pov укрепление, наблюдателница;
reg чардак, веранда, затворен балкон
čarkanje sr схватка, престрелка, сблъсък
čarkaš m участник в схватка / престрелка
čarkati n влизам в схватка / престрелка
čaroban adj (lijep) чаровен, очарователен,
обаятелен, пленителен, вълшебен, магиче-

