
antilopa tatikalan bříza čanpa bouře tate iyumni bubínek čančega alkohol, whisky miniwakan 1 wanži

bizon, býk tatanka byliny, tráva pheži bůh, Velký duch wakantanka čelenka, čepice wapaha čaj wahpe pešihuta 2 nonpa

datel toskalan cedr, jalovec hante cesta, stezka čanku člun, kanoe wata chléb aguyapi 3 yamni

dikobraz pahin dub utuhu dřevo čan dveře tiyopa jídlo wo 4 topa

had wabluška javor taglohu dým, kouř šota dýmky čanlupa maso talo 5 zaptan

havran, vrána kangi kukuřice wamnaheza hlína maka jelenice taha pemikan bapa 6 šakpe

hmyz watutka strom čan hora, kopec paha kopí wakuheza voda mini 7 šakowin

chřestýš sintehla hvězda wičanhpi korálkovaná výšivka wakšupi 8 šaglogan

jelen tabloka chata čan tipi korálky totolan 9 napčinyunka

jestřáb, sokol četan Američan mila hanska chýše wakeya kožešina hin čin woečon 10 wikčemna

jezevec hoka běloch wašičun jeskyně makohloka kůl mučednický čansan dar khupi 11 wikčemna ake wanži

kachna skiska bojovník akičita jezero ble kůže ha dřevo čaš 20 wikčemna nonpa

kočka inmušunka dcera čunkši jiskra pešniža lenošky wakazuntapi hlava pa první tokaheya

kojot mayašleča dívka wikoška kámen inyan luk itazipa hra wičoškate druhý inonpa

komár čaponka dítě činča tábořiště otiwota nádoba koka kniha wowapi třetí izamni

kůň tašunka host kičopi kostel tipi wakan nůž mila kost hu patnáctý iwikčemna zaptan

laň, srna tawiyelan chlapec hokšilan květin, květ wahča obydlí, týpí tipi kov maza

medvěd černý wasapela Indián ikče wičaša les čontanka oděv šina krev we

medvěd šedý mato lidé oyate list ape pero wíanka krok čaeglo hodina mazaskanškan

orel wanbli lovec waope měsíc (luna) haniyetu wi potní chýše initi kruh tapa se den anpetu

pavouk unktomi matka ina město, vesnice otonwe puška mazakan kůra čanha dnes ečin

pták zitka otec ate mraky, nebe mahpiya roh he lov akutapi noc hanyetu

ryba hogan muž, člověk wičaša oheň peta sekera onspe papír wowapi ska týden anpetu šakowin

rys inmu poutník ognigle un oheň táborový očeti šíp wankinkpe peníze mazaska měsíc wi

vlk šuntoteča přítel kola ostrov wita tabák čanli píseň olowan leden witehi wi

zvíře woteča Sioux Lakota potok wakpalan tyče na týpí hupa síla wookihi únor wičata wi

žába naška společnost okolakičiye pramen oičage váček na tabák čanložuha svátek wohanpi březen ištawičayzan wi

želva keya syn činkši prérie tinta wampun šipto světlo iyožanžan duben magaokala wi

tulák waununka rezervace oyanke tanec wačipi květen wožupi wi

žena winyan řeka wakpa a na vidina wanagi červen wožuštečaša wi

ahoj! (muži) hau, hau, kola skála imniža bláznivý, opilý witko zákon woope červenec wašunpa wi

ahoj! (ženy) tonoktuka he bílá, čistá ska slunce anpetu wi co, něco taku zápas kičizapi srpen čapasapa wi

dobře! bravo! wašte! waštelo! černá sapa sníh wa daleký, daleko tehan závod inyankapi září psingnaketu wi

ano ho červená ša, luta tábor owanka dobrý, krásný wašte zpráva woyake říjen wažupi wi

ne hiya hnědá san údolí čokan dlouhý hanska listopad takiyuha wi

modrá to vítr tate líný kuža prosinec tahečapšun wi

šedá ha země, příroda maka malý čikalan rok omaka

jih itokaga zelená toto železnice mazačanku málo tonana

sever waziyata žlutá zi mladý teča

východ wiyohiyanpata zlatá an mnoho ota

západ wiyohpeyata mrtvý ťa

starý kan

špatný, zlý šiča

veselý iyuškin

velký tanka

číslice

čas

pozdrav, souhlas

přídavná jména 

indiánské předměty potraviny

světové strany

různé pojmy

barvy

živočichové rostliny

lidé

země, příroda


