V
vabac m (ptica itd.) примамка; (meka) стръв
va bank adv | igrati ~ v. staviti sve na kocku
vabilo sr птичи зов (крясък); v. vabac
vabiti pr примамвам, привличам, подлъгвам,
блазня; (napast) съблазнявам
vabljenje sr примамване, привличане; съблазняване
vadičep m тирбушон
vaditi pr вадя (i rudu); изваждам; med отстранявам
vaditi se povr kolok v. izvlačiti se
vadl m nj v. list (noge) прасец
vađen pp ваден; изваждан
vađenje sr вадене (i rude); изваждане; med
отстраняване | mat ~ korijena изваждане на
корен
vafl m kuh nj вафла | čokoladni ~i (napolitanke)
шоколадови вафли
vaga ž кантар; везни mn; децимал, (kolna)
платформен кантар; (na polugu) ръчен кантар с топуз; (mosna) мостов кантар
vagabund m v. skitnica, probisvijet
vagan m (mjerica, veliki kupljenik) ваган, мярка
за жито (по-стара: около 78 литра, по-нова:
около 75 литра)
vaganje sr теглене, претегляне, измерване на
теглото; fig (u duhu) обмисляне, премисляне
vagati pr тегля, претеглям, измервам тегло;
(duhom) обмислям, премислям
vagati se povr тегля се, претеглям се, меря си
теглото
vagina ž anat вагина
vaginalan adj anat вагинален
vagir m ок (дървен прът за впрягане на два
коня)
vagnerijanac m glazba вагнерианец
vagnerijanski adj glazba вагнерански
vagnuti pr v. vagati
vagon m вагон | teretni ~ товарен вагон; zatvoreni teretni ~ закрит товарен вагон; otvoreni teretni ~ открит товарен вагон; spavaći
~ спален вагон; ~ za jelo вагон-ресторант;
prtljažni ~ вагон за багаж; ~ za konduktera
вагон за кондукторите (служебен вагон);
pun (otvoren) ~ пълен (открит) вагон; krevet (ležaj) u ~u легло в спален вагон
vagonet m вагонетка
vagonski adj вагонен
vaj! uzvik горко ми!, уви!
vajanje sr ваене, извайване

vajar m v. kipar
vajarstvo sr v. kiparstvo
vajati pr вая, извайвам
vajda ž reg v. korist
vajkada adv | od ~ отдавна, отколе, открай
време
vajkati se povr v. jadikovati, tužiti se, kajati se
vajni adj горък, горкия; мним
vakat m tur v. vrijeme, doba
vakcina ž v. cjepivo
vakcinirati (se) pr (povr) v. cijepiti (se)
vakuf m tur v. zaklada
vakuum m fiz вакуум
val m вълна’; ~ovi, ~i mn вълни, вълнение |
malen ~ малка вълна, вълничка; velik ~ огромна вълна; obalni ~ крайбрежна вълна;
dug ~ дълга вълна; ~ mrtvog mora мъртво
вълнение; kreste ~a гребени на вълните;
~ovi s krestom вълни с гребени; duljina ~a
дължина на вълната; podesiti radio na izvjesnu duljinu ~a да настроя радиото на някоя
вълна
valcer m валс | plesati ~ валсирам, валсувам,
танцувам валс
valencija ž kem (jedinica) валенция, валентност
valentnost ž kem валентност
valer m v. vrednota
valerijana ž farm валериан; bot валериана,
дилянка
Valhala ž mit Валхала
valionica ž люпилня
valiti se povr (iz jaja) люпя се, излюпвам се
valkira ž mit валкирия
valorizacija ž валоризация, оценка, определяне на стойност
valov m копаня (корито за хранене на прасета)
valovanje sr zast деклариране
valovati pr zast декларирам
valovit adj развълнуван, разлюлян; вълнист,
вълнообразен; хълмист | ~ lim гофрирана
ламарина
valovito adv развълнувано, разлюляно; вълнообразно
valovitost ž развълнуваност, вълнообразност
valovnica ž v. porezna prijava
Valpurgin adj | mit ~a noć Валпургиева нощ
valunzi m mn nj (klimakterični) горещи вълни
valuta ž валута | čvrsta ~ твърда валута
valutni adj валутен

