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Úvod
Rómsko-slovenský a slovensko-rómsky slovník obsahuje najčastejšie
používanú slovnú zásobu v primárnom vzdelávaní. Zahŕňa pojmy
v rómskom a slovenskom jazyku z predmetov, ako sú slovenský jazyk,
vlas veda, prírodoveda a matema ka. Slovník má slúžiť učiteľom pri
prekonávaní jazykových bariér v školách so žiakmi z rómskych komunít.
Zároveň je vhodnou učebnou pomôckou pre rozširovanie a zdokonaľovanie kompetencií žiakov, najmä v oblas komunikačných zručnos
v rómskom a slovenskom jazyku. Pri tvorbe rómsko-slovenského
a slovensko-rómskeho slovníka sa zohľadňovali Pravidlá rómskeho
pravopisu a dialekty rómskeho jazyka na Slovensku. V slovníku používame eto skratky v kontexte určenia slovného druhu:

Šerutno nav/Podstatné meno – š

Paškerutno/Príslovka – p

Kijathodo nav/Prídavné meno – k

Anglonav/Predložka – a

Vašonav/Zámeno – va

Phanduno/Spojka – ph

Gindo/Číslovka – g

Lavoro/Čas ca – l

Kerutno/Sloveso – ke

Vičindo/Citoslovce - v
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Poznámky k vysvetleniu koncepcie tvorby
rómsko-slovenského slovníka:
Podstatné meno:
- vyjadrenie podstatného mena v rómčine v jednotnom čísle;
- určenie člena pri ženskom rode (e) a pri mužskom rode (o);
- uvedenie variantu podstatného mena v rómčine;
- určenie slovného druhu prostredníctvom skratky;
- určenie rodu pri ženskom rode (džuvľikano ľing) – dž, a pri mužskom rode
(muršikano ľing) – m;
- vyjadrenie podstatného mena v množnom čísle;
- podstatné meno preložené do slovenčiny.
Príklad:
manuš (o)

š, m, manuša

človek

variant

Prídavné meno:
- vyjadrenie prídavného mena v rómčine v mužskom rode jednotného čísla;
- uvedenie variantu prídavného mena v rómčine;
- určenie slovného druhu prostredníctvom skratky;
- vyjadrenie prídavného mena v ženskom rode;
- vyjadrenie prídavného mena v druhom stupni;
- prídavné meno preložené do slovenčiny.
Príklad:
baro
variant
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k, bari, bareder

veľký

Sloveso:
- vyjadrenie slovesa v rómčine v tvare inﬁni v;
- vyjadrenie slovesa v tvare perfekta slovies I. triedy – minulý čas v 3. osobe
jednotného čísla;
- vyjadrenie slovesa v tvare imperfekta slovies I. triedy – minulý čas v 3. osobe
jednotného čísla;
- vyjadrenie slovesa v tvare budúceho času I. triedy;
- uvedenie variantu slovesa v rómčine;
- určenie slovného druhu prostredníctvom skratky;
- vyjadrenie slovesa v 3. osobe množného čísla;
- sloveso preložené do slovenčiny.
Príklad:
kerel

ke, keren

urobiť/robiť

kerďas
kerelas
kerela
/ variant
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Poznámky k vysvetleniu koncepcie tvorby
slovensko-rómskeho slovníka:
Podstatné meno:
- vyjadrenie podstatného mena v slovenčine v jednotnom čísle;
- podstatné meno preložené do rómčiny;
- určenie člena pri ženskom rode (e) a pri mužskom rode (o).
Príklad:
sloboda

biphandľipen (o)

Prídavné meno:
- vyjadrenie prídavného mena v slovenčine v mužskom rode jednotného čísla;
- prídavné meno preložené do rómčiny.
Príklad:
skúsený

džanlo

Sloveso:
- vyjadrenie slovesa v slovenčine v tvare inﬁni v;
- vyjadrenie slovesa v rómčine v tvare inﬁni v;
- vyjadrenie slovesa v tvare perfekta slovies I. triedy – minulý čas v 3. osobe
jednotného čísla;
- vyjadrenie slovesa v tvare imperfekta slovies I. triedy – minulý čas v 3. osobe
jednotného čísla;
- vyjadrenie slovesa v tvare budúceho času I. triedy.
Príklad:
spievať
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giľavel, giľaďas, giľavelas, giľavela

Rómsko-slovenský
slovník
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Slovenský jazyk
2. ročník
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Slovenský jazyk 2. r.

A
abeceda (e)

š, dž, abecedi

abeceda

agor (o)

š, m, agora

koniec, kraj

agoz (o)

š, m, agoza

halúz

alomašis (o), štacija

š, dž, alomaša

stanica

amal (o)

š, m, amala

kamarát

ambrela (e)

š, dž, ambreli

dáždnik

anďelos (o)

š, m, anďela

anjel

andro (o), jandro

š, m, andre

vajce

andulka (e)

š, dž, andulki

andulka

angara (o)

š, m, angara

uhlie

angluňi hala (e)

š, dž, anglune hali

predsieň

angluno vudar (o)

š, m, anglune vudara

vchod

antena (e)

š, dž, anteni

anténa

an lopa (e)

š, dž, an lopi

an lopa

armin (e), jarmin

š, dž, armina

kapusta

aro (o)

š, m, are

múka

ar klos (o)

š, m, ar kli

člen

avridikhiben (o)

š, m, avridikhibena

vystúpenie

baba (e), phuri daj

š, dž, babi

babka

bačas (o)

š, m, bači

bača

bačis (o)

š, m, bačikova

ujo

baj (e)

š, dž, baja

rukáv

B
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bakro (o)

š, m, bakre

ovca

bal (o)

š, m, bala

vlas

balevas (o)

š, m, balevasa

slanina

balo (o), baličo

š, m, bale

prasa

balonos (o)

š, m, baloni

balón

bambusis (o)

š, m, bambusa

bambus

bar (e)

š, dž, bara

plot, sad,
záhrada

bari čhuri (e)

š, dž, bare čhura

meč

bari jag (e)

š, dž, bare jaga

požiar

baro jiv (o)

š, m, bare jiva

závej

baro lav (o)

š, m, bare lava

nadpis

baro mačho (o)

š, m, bare mačhe

veľryba

baro paňi (o)

š, m, bare paňa

more,
vodopád

barva (e)

š, dž, barvi

farba

barvaľipen (o)

š, m, barvaľipena

poklad

bašaviben (o)

š, m, bašavibena

hudba,
muzika,
zábava

baviben (o)

š, m, bavibena

hra

beberakos (o),
straškos

š, m, beberaka

strašidlo

beng (o)

š, m, benga

čert

berša (o)

š, m

narodeniny

bertena (e)

š, dž, berteňi

väzenie

berveľi (e)

š, dž, berveľa

včela

bešlo manuš (o)

š, m, bešle manuša

obyvateľ

bicigľa (e)

š, dž, bicigľi

bicykel
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š, m, bilošade

nešťastník

blaka (e)

š, dž, blaki

oblok, okno

blišťiniben (o)

š, m, blišťinibena

trblietka

bľuza (e)

š, dž, bľuzi

blúzka

bocjanos (o), čangalo

š, m, bocjani

bocian

bogaris (o)

š, m, bogara

hmyz

bokeľi (e)

š, dž, bokeľa

koláč

bokh (e)

š, dž, bokha

hlad

bordelaris (o), melalo
manuš

š, m, bordelara

neporiadnik

bota (e), sklepa

š, dž, bo

obchod

bov (e)

š, dž, bova

pec

brača (e)

š, dž, brači

viola

brada (e)

š, dž, bradi

brada

brlohos (o)

š, m, brlohi

brloh

brusinel, brusinďas,
brusinelas, brusinela

ke, brusinen

brúsiť

bubakos (o)

š, m, bubaki

bubák

buďa (e)

š, m, buďi

búda

bufetos (o)

š, m, bufe

bufet

busos (o)

š, m, busi

autobus

buteripen (o)

š, m, buteripena

zásoba

buťi (e)

š, dž, buťa

práca, dielo

cakľaris (o)

š, m, cakľara

sklár

caklos (o)

š, m, cakli

capos (o)

š, m, capi
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bilošado (o)

C
aša
cap
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cikňi sikhaďi (e),
dajakeri sikhaďi

š, dž, cikne sikhade

škôlka

cikno

k, cikňi, cikneder

malý

cikno rikono (o)

š, m, cikne rikone

šteňa

cimbalma (e)

š, dž, cimbalmi

cimbal

cipa (e)

š, dž, cipi

koža, pleť

cirkusis (o)

š, m, cirkusa

cirkus

cukros (o)

š, m

cukor

čapka (e)

š, dž, čapki

čiapka

čaro (o)

š, m, čare

miska

čaroďejňikos (o)

š, m, čaroďejňika

čarodejník

čečina (e)

š, dž, čečini

čečina

čengos (o), terno
vešoro

š, m, čengi

háj

čercheň (e)

š, dž, čercheňa

hviezda

čhajori (e)

š, dž, čhajora

dievčatko

čham (o)

š, m, čhama

líce

čhavo (o)

š, m, čhave

dieťa

čhavoro (o)

š, m, čhavore

bábätko

čhib (e)

š, dž, čhiba

jazyk

čhindo lav (o)

š, m, čhinde lava

slabika

čhon (o)

š, m, čhona

mesiac

čik (e)

š, dž, čika

hlina

čipka (e)

š, dž, čipki

čipka

čirikloro (o)

š, m, čiriklore

vtáčik

čitro (o)

š, m, čitre

obrázok

Č
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š, dž, čitrune kar

pohľadnica

člnkos (o)

š, m, člnki

čln

čokolada (e)

š, dž, čokoladi

čokoláda

čutka (e)

š, dž, čutki

ohryzok

dad (o)

š, m, dada

otec

dajori (e)

š, dž, dajora

maminka

darkos (o)

š, m, darki

dar, darček

demavipen (o)

š, m, demavipena

buchot

depka (e)

š, dž, depki

kaša

diľi (e)

š, dž, diľi

dlážka

diňipen (o)

š, m, diňipena

dar

direktoris (o) , šerutno

š, m, direktora

riaditeľ

diz (e)

š, dž, diza

zámok

doktoris (o)

š, m, doktora

doktor

draba (o), čara

š, m, draba

korenie

drabina (e)

š, dž, drabina

rebrík

drom (o)

š, m, droma

cesta

drota (e)

š, dž, dro

drôt

družica (e)

š, dž, družici

družica

dubos (o)

š, m, dubi

dub

dujto phen (e), strično
phen

š, dž, dujte pheňa

sesternica

dujto phral (o), strično
phral

š, m, dujte phrala

bratranec

dukatos (o)

š, m, duka

dukát

duma (e)

š, dž, dumi

prejav
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čitruňi karta (e)

D
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dzara (o)

š, m, dzara

srsť

dzivo balo (o)

š, m, dzive bale

diviak

džov (o)

š, m, džova

ovos

džuvľi so pra nel (e)

š, dž, džuvľa so
pra nen

upratovačka

džuvľi so šoferinel (e)

š, dž, džuvľa so
šoferinen

vodička

džviros (o)

š, m, džviri

zviera

elefantos (o)

š, m, elefan

slon

enciklopedija (e)

š, dž, enciklopediji

encyklopédia

eroplanos (o)

š, m, eroplani

lietadlo

faďinipen (o)

š, m, faďinipena

prechladnu e

fala (e)

š, dž, fali

stena

falica (e)

š, dž, falici

múrik

ﬁgura (e)

š, dž, ﬁguri

postava

ﬁrhangos (o)

š, m, ﬁrhangi

záclona

ﬂauta (e)

š, dž, ﬂau

ﬂauta

foros (o)

š, m, forova

mesto

gad (o)

š, m, gada

košeľa

gada (o), hundri,
šlafrogos

š, m, gada

šaty

E

F

G
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š, m, gadže

sedliak

gaľira (e)

š, dž, gaľiri

golier

garadiči (o)

š, m, garadači

schody

garudo lav (o)

š, m, garude lava

hádanka

gaštanos (o)

š, m, gaštani

gaštan

gav (o)

š, m, gava

dedina, dolina

genďi (o)

š, dž, gende

kniha

geňiben (o)

š, m, geňibena

čítanie

geňibnaris (o)

š, m, geňibnara

čitateľ

giľaviben (o)

š, m, giľavibena

spev

giľi (e)

š, dž, giľa

pieseň

giľutňi (e)

š, dž, giľutne

báseň

goďi (e)

š, dž, goďa

nápad, rozum

goďipen (o)

š, m, goďipena

múdrosť

gombička (e)

š, dž, gombički

gombík

gondoľipen (o)

š, m, gondoľipena

myšlienka

gono (o)

š, m, gone

vrece

graj (o)

š, m, graja

kôň

grama ka (e)

š, dž, grama ki

pravopis,
grama ka

grasňi (e)

š, dž, grasňa

kobyla

grastane bala (o)

š, m, grastane bala

hriva

grupa (e)

š, dž, grupi

skupina

guľipen (o)

š, m, guľipena

cukrík,
sladkosť

Slovenský jazyk 2. r.

gadžo (o)
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H
hačkos (o)

š, m, hački

háčik

haďos (o), hadžos

š, m, haďi

posteľ

haluška (e)

š, m, haluški

haluška

hangos (o), šuňiben

š, m, hangi

hlas, tón, zvuk

harangos (o)

š, m, harangi

zvon, zvonec

harfa (e)

š, dž, harﬁ

harfa

hasičis (o)

š, m, hasiča

hasič

heďi (o)

š, m, heďi

pohorie

heďos (o)

š, m, heďi

kopec, vrch

hnizdos (o)

š, m, hnizdi

hniezdo

hodi (o)

š, m, hodi

fašiangy,
hody

horarňa (e)

š, dž, horarňi

horáreň

hoscina (e)

š, dž, hoscini

hos na

hura (e)

š, dž, huri

struna

hurňaľiben (o)

š, m, hurňaľibena

let

hurňaľol, hurňaľiľas,
hurňaľolas, hurňaľola

ke, hurňaľon

prile eť

chaben (o)

š, m, chabena

jedlo, krmivo

chabnaskeri sklepa (e)

š, dž, chabnaskere
skľepi

potraviny

chanďi (e)

š, dž, chande

motyka

chaňig (e)

š, dž, chaňiga

studňa

charťas (o)

š, m, charťasa

kováč

CH
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š, dž, cheva

diera

chiba (e)

š, dž, chibi

chyba

chlista (e)

š, dž, chlis

dážďovka

chochado manuš (o)

š, m, chochade manuša klamár

choľi (e)

š, dž, choľa

hnev

chrenos (o)

š, m, chreni

chren

chulaj (o)

š, m, chulaja

gazda,
hospodár

chulaňi (e)

š, dž, chulaňa

gazdina

chumer (o)

š, m, chumera

cesto

chuťkeriben (o)

š, m, chuťkeribena

skok

inepos (o)

š, m, inepi

sviatok

izdraňi (e)

š, dž, izdrane

zimnica

jarabina (e)

š, dž, jarabini

jarabina

jarmokos (o)

š, m, jarmoki

jarmok

javoris (o)

š, m, javora

javor

jazcos (o)

š, m, jazci

jazdec

jilo (o)

š, m, jila

srdce

jiv (o)

š, m, jiva

sneh

jivuno manuš (o)

š, m, jivune manuša

snehuliak

š, dž, kachňa

kura, sliepka

Slovenský jazyk 2. r.

chev (e)

I

J

K
kachňi (e)
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kachňori (e)

š, dž, kachňora

kuriatko

kak (o), bačis

š, m, kaka

strýko

kamašľi (o)

š, m, kamašľi

topánka

kamijonos (o)

š, m, kamijona

kamión

kandruno baličo (o)

š, m, kandrune baliče

jež

kangľi (e)

š, dž, kangľa

hrebeň

kapros (o)

š, m, kapri

kapor

kapura (e)

š, dž, kapuri

brána

Karačoňa (e)

š, dž

Vianoce

kaveja (e)

š, dž, kaveji

káva

kedva (e), dzeka

š, dž, kedvi

nálada

kerďipen (o)

š, m, kerďipena

výrobok

kereka (e)

š, dž, kereki

kruh, koleso

khak (e)

š, dž, khaka

pazucha

khangeri (o)

š, dž, khangera

kostol

khas (o)

š, m, khasa

seno

khas (o), khasaňiben

š, m, khasa

kašeľ

kheľiben (o)

š, m, kheľibena

tanec

kher (o)

š, m, khera

byt, dom,
chalupa

kher perdal o gende

š, m, khera perdal o
gende

knižnica

khoč (e)

š, dž, khoča

koleno

khoňi (e)

š, dž

loj

khosno (o)

š, m, khosne

šatka

khur (e)

š, dž, khura

kopyto

kidipen (o)

š, m, kidipena

rozlúčka

kilogramos (o)

š, m, kilogrami

kilogram

kilometros (o)

š, m, kilometri

kilometer
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š, m, kiraľa

kráľ

klarinetos (o)

š, m, klarine

klarinet

klasa (e)

š, dž, klasi

trieda

kljetka (e)

š, dž, kljetki

klietka

klokanos (o)

š, m, klokani

klokan

kocki (o)

š, m, kocki

kocky

kocuris (o)

š, m, kocura

kocúr

kočija (e)

š, dž, kočiji

kočík

kokal (o)

š, m, kokala

kosť

kokaloro (o)

š, m, kokalora

kôstka

kolbasa (e)

š, dž, kolbasi

klobása

kominaris (o)

š, m, kominara

kominár

kompjuteris (o)

š, m, kompjutera

počítač

konaris (o)

š, m, konara

vetva

kon nentos (o)

š, m, kon nen

kon nent

korbačis (o)

š, m, korbača

korbáč

košaris (o)

š, m, košara

košík, kôš

kotlos (o)

š, m, kotli

kotol

kotor (o)

š, m, kotora

kus

kozaris (o), chundruľa

š, m, kozara

huba

krjeda (e)

š, dž, krjedi

krieda

kruškica (e)

š, dž, kruškici

omrvinka

kuchňa (e),
tavibnaskeri soba

š, dž, kuchňi

kuchyňa

lačhi saga (e)

š, dž, lačhe sagi

vôňa

lačhiben (o)

š, m, lačhibena

lahôdka

Slovenský jazyk 2. r.

kiraľis (o)

L
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ladž (e)

š, dž, ladža

hanba

lampašis (o)

š, m, lampaša

lampáš

lancos (o)

š, m, lanci

re azka

lapocka (e)

š, dž, lapocki

lopatka

lastovka (e)

š, dž, lastovki

lastovička

lav (o)

š, m, lava

slovo

lavka (e)

š, dž, lavki

lavica

lavuta (e)

š, dž, lavu

husle

lavutaris (o)

š, m, lavutara

muzikant

lecegos (o)

š, m, lecegi

klinec

ľegocis (o)

š, m, ľegoca

cencúľ

ľegos (o)

š, m, ľegi

klzisko

leketa (e)

š, dž, leke

zástera

lekharis (o)

š, m, lekhara

spisovateľ,
básnik

lekhaviben (o),
iriňiben

š, m, lekhavibena

písanie

len (e)

š, dž, leňa

rieka

leňori (e)

š, dž, leňora

potôčik

leopardos (o)

š, m, leopardi

leopard

lepetka (e)

š, dž, lepetki

motýľ

ľil (o)

š, m, ľila

list, noviny

ľitera (e)

š, dž, ľiteri

písmeno

lon (o)

š, m, lona

soľ

lososis (o)

š, m, lososa

losos

love (o)

š, m

peniaze

Ľ
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š, dž, lu ikošiﬁ

vzducholoď

luluďakro čaro (o)

š, m, luluďakre čare

kve náč

luma (e)

š, dž, lumi

svet

lumakro koter (o)

š, m, lumakre kotera

svetadiel

lunaparkos (o)

š, m, lunaparki

lunapark

lustros (o)

š, m, lustri

luster

mačhľi (e)

š, dž, mačhle

mucha

mačho (o)

š, m, mačhe

ryba

majstros (o)

š, m, majstri

majster

maľa (e)

š, dž, maľi

pole

maľiben (o)

š, m, maľibena

ilustrácia

maľimen jandro (o)

š, m, maľimen jandre

kraslica

maľinkeriben (o)

š, m, maľinkeribena

rysovanie

maľišagos (o)

š, m, maľišagi

kreslenie

manuš (o)

š, m, manuša

človek

manuš so cinkerel (o)

š, m, manuša so
cinkeren

obchodník,
kupec

mapa (e)

š, dž, mapi

mapa

maro (o)

š, m, mare

chlieb

mašina (e)

š, dž, mašini

vlak

mašinica (e)

š, dž, mašinici

vláčik

mašľa (e)

š, dž, mašli

kravata

men (e)

š, m, meňa

krk

mesarošis (o)

š, m, mesaroša

mäsiar

ministros (o)

š, m, ministri

minister

mol (e)

š, dž, moľa

víno

Slovenský jazyk 2. r.

lu ikošifa (e)

M
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moľipen (o)

š, m, moľipena

cena

motoris (o)

š, m, motora

auto

mozi (e)

š, dž, moza

kino

murdaribnaskro jiv (o)

š, m, murdaribnaskre
jiva

lavína

murš (o)

š, m, murša

muž, chlap

nakhatos (o)

š, m, nakhata

nádcha

nalpa (e)

š, dž, nalpi

opica

nav (o)

š, m, nava

meno, názov

navš va (e)

š, dž, navš vi

návšteva

nena (e)

š, dž, nenija

teta

okuľara (o)

š, m, okuľara

okuliare

olejis (o)

š, m, oleja

olej

ora (e)

š, dž, ori

hodina

paca (e)

š, dž, paci

palica

pale

p

potom,
opakovane

paľikeriben (o)

š, m, paľikeribena

pozdrav

paňi-čik (o)

š, m, paňa-čika

močiar

papin (e)

š, dž, papina

hus

N

O

P
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š, dž, papiňakere cipi

zimomriavka

papiňori (e)

š, dž, papiňora

húska

papiris (o)

š, m, papira

papier

papus (o), phuro dad

š, m, papi

dedko

paramisi (e)

š, dž, paramisa

rozprávka

paruntka (e)

š, dž, paruntki

pažítka

pašutno (o)

š, m, pašutne

sused

paťaviben (o)

š, m, paťavibena

povera

patkaňis (o)

š, m, patkaňa

potkan, myš

Patraďi (e), Patradži

š, dž

Veľká noc

pazuris (o)

š, m, pazura

pazúr

pekiben (o)

š, m, pekibena

pečivo

per (o)

š, m, pera

brucho

perňica (e)

š, dž, perňici

perina,
vankúš

phagerďi (e), dandvaľi

š, dž, phagerde

kukurica

phagerďipen (o)

š, m, phagerďipena

zrúcanina

phandel, phandľas,
phandelas, phandela

š, dž, phanden

zaviazať

phandlo (o), žandaris

š, m, phandle

policajt

phandlo paňi (o)

š, m, phandle paňa

jazero

phen (e)

š, dž, pheňa

sestra

pheňiben (o)

š, m, pheňibena

riekanka

phiriben (o)

š, m, phiribena

prechádzka,
výlet

phral (o)

š, m, phrala

brat

phundravel,
phundraďas,
phundravelas,

ke, phundraven

rozviazať

Slovenský jazyk 2. r.

papiňakeri cipa (e)
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phundravela
phurďipen (o)

š, m, phurďipena

nafúknu e

phuvakro izdraripen (o)

š, m, phuvakre
izdraripena

zemetrasenie

phuvalo (o), kompira,
gruli

š, m, phuvale

zemiak

pijacis (o)

š, m, pijaca

tržnica

pinca (e)

š, dž, pinci

pivnica

pipa (e)

š, dž, pipi

fajka

piri (e)

š, dž, pira

hrniec

piskos (o)

š, m, piski

pysk, zobák

pľacos (o)

š, m, pľaci

dvor

poharicis (o)

š, m, poharica

hrnček

pokrovcos (o)

š, m, pokrovci

koberec

popka (e)

š, dž, popki

bábka

por (e)

š, dž, pora

chvost

pororo (o)

š, m, porore

pierko

poros (o)

š, m, pora

pór

poši (e)

š, dž, poša

piesok

potapačis (o)

š, m, potapača

potápač

prazňini (o)

š, m, prazňini

prázdniny

predmetos (o)

š, m, predme

predmet

prezidentos (o)

š, m, prezidenta

prezident

pučikos (o)

š, m, počiki

púčik

pulovros (o)

š, m, polovri

pulóver

purum (e)

š, dž, puruma

cibuľa

pušum (e)

š, dž, pušuma

blcha
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R
radišagos (o)

š, m, radišagi

radosť

rikoneskero chaben (o)

š, m, rikoneskere
chabena

granule

roj (e)

š, dž, roja

lyžica

roviben (o)

š, m, rovibena

plač

runkľa (e)

š, dž, runkľi

repa

ruv (o)

š, m, ruva

vlk

saga (e)

š, dž, saga

vôňa

saksofonos (o)

š, m, saksofoni

saxofón

sasťariben (o)

š, m, sasťaribena

liečenie

sasťibnaskero manuš (o)

š, m, sasťibnaskere
manuša

zdravotník

sera (e)

š, dž, seri

strana, breh

servita (e)

š, dž, servi

obrus

servi ca (e)

š, dž, servi ci

obrúsok

sikhaďipen (o)

š, m, sikhaďipena

poučenie

sikhaviben (o)

š, m, sikhavibena

znamenie

sikhľarďi (e)

š, dž, sikhľarde

učiteľka

sikhľardo (o)

š, m, sikhľarde

učiteľ

sikhľuvno (o)
skleparka (e)

š, m, sikhľuvne
š, dž, skľeparka

žiak, študent
predavačka

skriňa (e)

š, dž, skriňi

skriňa

slimakos (o)

š, m, slimaki

slimák

S
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slovačiko čhib (e)

š, dž

slovenčina

slugadžis (o)

š, m, slugadža

vojak

soba (e)

š, dž, sobi

izba

sobos (o)

š, m, sobi

sob

somnakaj (o)

š, m, somnakaja

zlato

sosos (o)

š, m, sosi

omáčka

soviben (o)

š, m, sovibena

spánok

stolkos (o), sekos

š, m, stolki

stolička

stopki (o)

š, m, stopki

stopky

stražňikos (o)

š, m, stražňiki

strážnik

suno (o)

š, m, sune

sen

šarkaňis (o)

š, m, šarkaňa

šarkan

šelo (o)

š, m, šele

povraz,
špagát, motúz

šero (o)

š, m, šere

hlava

šifa (e)

š, dž, šiﬁ

loď

šil (o)

š, m, šila

chlad, zima

šiľardo (o)

š, m, šiľarde

mraziak

šing (o)

š, m, šinga

roh

ši tno (o)

š, m, ši tne

tma

školňikos (o)

š, m, školňiki

školník

šmeciskos (o)

š, m, šmeciska

sme sko

šoferis (o)

š, m, šofera

šofér

šoros (o)

š, m, šori

rad, rada

štren a (o), fusekľa

š, m, štren i

ponožka

šukar

k, šukar, šukareder

pekný

Š
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š, m, šukaraľibena

výzdoba

šukariben (o)

š, m, šukaribena

krása, okrasa,
ozdoba

šuko than (o)

š, m, šuke thana

ostrov

šuňiben (o)

š, m, šuňibena

pocit

šuňurka (e)

š, m, šuňurki

šnúrka

šut (o)

š, m, šuta

ocot

taboris (o)

š, m, tabora

tábor

taťi cholov (e)

š, dž, tate cholova

otepľovačky

tavibnaskri (e)

š, dž, tavibnaskre

kuchárka

teja (e), tejos

š, dž, teji

čaj

tekstos (o)

š, m, teks

text

teluňipen (o)

š, m, teluňipena

rovina

teluno gad (o)

š, m, telune gada

bielizeň

than (o)

š, m, thana

miesto

theatros (o)

š, m, theatra

divadlo

thil (o), čhil

š, m, thila

maslo

thud (o)

š, m, thuda

mlieko

thuv (o)

š, m, thuva

dym

thuvalo (o)

š, m, thuvale

komín

keris (o), džveradlos,
gendalos

š, m, kera

zrkadlo

tosara

p

ráno

tover (o)

š, m, tovera

sekera

tradlo manuš (o)

š, m, tradle manuša

pohonič

traktoris (o)

š, m, traktora

traktor

Slovenský jazyk 2. r.

šukaraľiben (o)

T
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trolejbusos (o)

š, m, trolejbusa

trolejbus

uca (e)

š, dž, uci

ulica

učharďi (e)

š, dž, učharde

prikrývka,
prípad

ugor (o)

š, dž, ugorki

uhorka

ulita (e)

š, dž, uli

ulita

uľos (o)

š, m, uľi

úľ

uprune raja (o)

š, m, uprune raja

vláda

vakeriben (o)

š, m, vakeribena

reč, rozhovor

valkos (o)

š, m, valki

valček

varkočis (o)

š, m, varkoča

vrkoč

vastaľi (e)

š, dž, vastale

rukavica

vata (e)

š, dž, va

vata

verdan (o)

š, m, verdana

vozík

vilaňis (o)

š, m, vilaňa

električka

vitejzis (o)

š, m, vitejza

hrdina

vitejzišagos (o)

š, m, vitejzišagi

hrdinstvo

vrabcos (o)

š, m, vrabci

vrabec

vudar (o)

š, m, vudara

dvere

vudud (o)

š, m, vududa

svetlo,

U

V
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Z
zarnos (o)

š, m, zarni

zrno

zongora (e)

š, dž, zongori

klavír

zor (e)

š, dž, zora

sila, odvaha

zumin (e)

š, dž, zumina

polievka

žamba (e)

š, dž, žambi

žaba

žeba (e)

š, dž, žebi

vrecko

živaňis (o)

š, m, živaňa

zlodej, zbojník

Ž
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Slovenský jazyk
3. ročník

30

A
ke, ačhaven

zastaviť, postaviť

ačhel, ačhiľas,
ačhelas, ačhela

ke, ačhen

ostať

ačhiben (o)

š, m, ačhavibena

príbeh

adaďive, adaďives

p

dnes

adaďivesutno

k, adaďivesutňi,
adaďivesutneder

moderný

achaľardo

k, achaľarďi,
achaľardeder

pochopiteľný

achaľol, achaľiľas,
achaľolas, achaľola

ke, achaľon

pochopiť

albumos (o)

š, m, albumi

album

amalipen (o)

š, m, amalipena

kamarátstvo

andripen (o)

š, m, andripena

vstupné

anglal

p

dopredu

angluno

k, angluňi,
angluneder

predný

angrusťi (e)

š, dž, angrusťa

prsteň

angušt (o)

š, m, angušťa

palec, prst

arakhaviben (o)

š, m, arakhavibena

nebezpečenstvo

arakhel avri,
arakhľas avri,
arakhelas avri,
arakhela avri

ke, arakhen avri

objaviť

arakhel, arakhľas,

ke, arakhen

chrániť, zachrániť,
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ačhavel, ačhaďas,
ačhavelas, ačhavela
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arakhelas, arakhela

zaopatriť, varovať

arakhiben (o)

š, m, arakhibena

objav

asaben (o)

ke, asabena

smiech

asal, asanďas, asalas,
asala

ke, asan

smiať sa

asanďutno

k, asanďutňi,
asanďutneder

veselý

ašunďipen (o)

š, m, ašunďipena

sláva

automechanikos (o)

š, m, automechanika

automechanik

avel avri, avľas avri,
avelas avri, avela avri

ke, aven avri

vyliezť, vychádzať,
vyjsť

avel pašes, avľas
pašes, avelas pašes,
avela pašes

ke, aven pašes

blížiť sa

avel, avľas, avelas,
avela

ke, aven

prísť, prichádzať,
nástúpiť

aver

k, aver

rozmanitý

averutno

k, averutňi,
averutneder

rôzny

avľipnaris (o)

š, m, avľipnara

nástupca

avriparno

k, avriparňi,
avriperneder

vyblednutý

avutňipen (o)

š, m, avutňipena

budúcnosť

bajusi (o)

š, dž, bajusi

fúz

bakri (e)

š, dž, bakre

ovca

balikocis (o)

š, m, baliki

balíček

B
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k, banďarďi,
banďardeder

zaklonený

bango

k, bangi, bangeder

krivý, šikmý

bar (e)

š, dž, bara

záhrada

bararel, baraďas,
baravelas, bararela

ke, baraven

zväčšiť

baro

k, bari, bareder

dospelý, veľký

baro kher (o)

š, m, bare khera

vila

barol avri, bariľas
avri, barolas avri,
barola avri

ke, baron avri

vyrásť

barol, bariľas,
barolas, barola

ke, baron

rásť, podrásť

barori (e)

š, dž, barora

zátvorka

barvaľipen (o)

š, m, barvaľipena

bohatstvo,
dedičstvo

baterka (e)

š, dž, baterki

baterka

bavinel, bavinďas,
bavinelas, bavinela

ke, bavinen

hrať, zabávať

bazalno manuš (o)

š, m, bazalne manuša zakladateľ

belavo

k, belavi, belaveder

modrý

bešel, bešľas,
bešelas, bešela

ke, bešen

sadnúť, bývať

bibachtalo

k, bibachtaľi,
bibachtaleder

nebezpečný

bičhavel, bičhaďas,
bičhavelas, bičhavela

ke, bičhaven

poslať

bidaranďutno

k, bidaranďutňi,
bidaranďutneder

statočný
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banďardo
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bijakhengero

k, bijakhengeri,
bijakhengeder

nevšímavý

bije romňi

k, bijo rom

slobodný

bikokalengro

k, bikokalengri,
bikokalengeder

ohybný

bisterel, bisterďas,
bisterelas, bisterela

ke, bisteren

zabudnúť

blaka (e)

š, dž, blaki

okno

bokeľi (e)

š, dž, bokeľa

koláč

bokhaľiben (o)

š, m, bokhaľibena

hlad

bokhalo

k, bokhaľi,
bokhaleder

hladný

bonďardo

k, bonďarďi,
bonďardeder

stočený

bonďarel avri,
bonďarďas avri,
bonďarelas avri,
bonďarela avri

ke, bonďaren avri

vykotúľať

bonďarel,
bonďarďas,
bonďarelas,
bonďarela

ke, bonďaren

kotúľať sa

brusinel, brusinďas,
brusinelas, brusinela

ke, brusinen

brúsiť

buchlo

k, buchľi, buchleder

široký

bur (e)

š, dž, bura

krík

but

p

dlho

buťakro

k, buťakri, buťakeder

usilovný

buťi (e)

š, dž, buťa

zamestnanie
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C
š, m, cakli

sklo

cakloskero

k, cakloskeri,
cakloskeder

sklený/sklenený

calo

k, caľi, caleder

celý

cikno

k, cikňi, cikneder

malý

cindo

k, cinďi, cindeder

mokrý

cinkerel, cinkerďas,
cinkerelas, cinkerela

ke, cinkeren

kupovať

cipa (e)

š, dž, cipi

koža

cirdel avri, cirďas
avri, cirdelas avri,
cirdela avri

ke, cirden avri

vy ahnuť

cirdel pes, cirďas pes,
cirdelas pes, cirdela
pes

ke, cirden

šplhať, vliecť

cirkusis (o)

š, m, cirkusa

cirkus

cvičinel, cvičinďas,
cvičinelas, cvičinela

ke, cvičinen

cvičiť

čačikane

k, čačikaňi,
čačikaneder

pravé

čačipen (o)

š, m, čačipena

pravda,
spravodlivosť

čačo

k, čači, čačibneder

spravodlivý

čalo

k, čaľi, čaleder

najedený

Slovenský jazyk 3. r.

caklos (o)

Č
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čar (e)

š, dž, čara

tráva

čaro (o)

š, m, čare

nádoba

čekat (o)

š, m, čekata

čelo

čhaj (e)

š, dž, čhaja

dcéra

čhinel, čhinďas,
čhinelas, čhinela

ke, čhinen

odtrhnúť, odrezať

čhivel avri, čhiďas
avri, čhivelas avri,
čhivela avri

ke, čhiven avri

vyhadzovať

čhivel pro jakha,
čhiďas pro jakha,
čhivelas pro jakha,
čhivela pro jakha

ke, čhiven pro jakha

vyčítať

čhivel, čhiďas,
čhivelas, čhivela

ke, čhiven

hádzať

čhivkerel,
čhivkerďas,
čhivkerelas,
čhivkerela

ke, čhivkeren

vynadať

čhorďipen (o)

š, m, čhorďipena

oblievačka

čhorel, čhorďas,
čhorelas, čhorela

ke, čhoren

špliechať, obliať,
polievať, nalievať

čhungerďipen (o)

š, m, čhungerďipena

slina

čhuri (e)

š, m, čhura

nôž

čik (e)

š, dž, čika

blato

čirla

p

dávno

čohaňibno

k, čohaňibňi,
čohaňibneder

čarovný

čorel, čorďas,

ke, čoren

ukradnúť
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čorelas, čorela
š, m, čoripena

chudoba

črepos (o)

š, m, črepi

črep

čudno

k, čudňi, čudneder

čudný, záhadný

čuľol, čuľal, čuľiľas,
čuľola

ke, čuľon

kvapkať

danderel, danderďas,
danderelas,
danderela

ke, danderen

hrýzť

dandvalo

k, dandvaľi,
dandvaleder

zubatý

dar (e)

š, dž, dara

strach

daral, daraďas,
daralas, darala

ke, daran

báť sa

daranďutno

k, daranďutňi,
daranďutneder

vystrašený

daravel, daraďas,
daravelas, daravela

ke, daraven

strašiť, vystrašiť

data (o)

š, m, data

dáta

debňica (e)

š, dž, debňici

debnička

deka (e)

š, dž, deki

deka

Del (o)

š, m, Delore

Boh

del dureder, diňas
dureder, delas ...
dureder, dela ...
dureder

ke, dena dureder

šíriť

Slovenský jazyk 3. r.

čoripen (o)

D
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del lav, diňas lav,
delas lav, dela lav

ke, den lav

sľúbiť

del pale, diňas pale,
delas pale, dela pale

ke, den pale

vrá ť

del paťiv, diňas paťiv,
delas paťiv, dela
paťiv

ke, den paťiv

pohos ť,
vymenovať

del te džanel, diňas
te džanel, delas te
džanel, dela te
džanel

ke, dena te džanel

oznámiť

del te chal, diňas te
chal, delas te chal,
dela te chal

ke, dena te chal

nakŕmiť

del zor, diňas zor,
delas zor, dela zor

ke, dena zor

posmeliť

del, diňas, delas, dela

ke, den

darovať, dávať,
odmeniť

denašel, denašľas,
denašelas, denašela

ke, denašen

bežať

denašiben (o)

š, m, denašibena

útek

deska (e)

š, dž, deski

doska

devleskero

k, devleskeri,
devleskeder

kresťanský

dichinel, dichinďas,
dichinelas, dichinela

ke, dichinela

dýchať, nadýchať

dijamantos (o)

š, m, dijaman

diamant

dikhel, dikhľas,
dikhelas, dikhela

ke, dikhen

dívať sa,
pozorovať,
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sledovať, vidieť,
všimnúť si
p

hlúpo

diliňipen (o)

š, m, diliňipena

hlúposť

ďinďardo

k, ďinďarďi,
ďinďardeder

dlhý

diz (e)

š, dž, diza

zámok

dochudel, dochudľas,
dochudelas,
dochudela

ke, dochuden

dosiahnuť

dokerel, dokerďas,
dokerelas, dokerela

ke, dokeren

skončiť

drakos (o)

š, m, draki

drak

dromardo

k, dromarďi,
dromareder

odcestovaný

dromarel,
dromarďas,
dromarelas,
dromarela

ke, dromaren

cestovať

dukhanďol,
dukhanďas,
dukhanďolas,
dukhanďola

ke, dukhanďon

poraniť

dur

p

ďaleko

durbin (o)

š, m, durbina

ďalekohľad

dzeka (e)

š, dz, dzeki

nálada

dzivo

k, dzivi, dziveder

divý

džal andre, geľas
andre, džalas andre,

ke, džan andre

vstúpiť
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dilines
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džala andre
džal het, geľas het,
džalas het, džala het

ke, džan het

odchádzať

džal paňeha, geľa
paňeha, džalas
paňeha, džala
paňeha

ke, džan paňeha

plaviť sa

džal pro aver than,
geľas pro aver than,
džalas pro aver than,
džala pro aver than

ke, džan pro aver
than

sťahovať

džal pro graj, geľas
pro graj, džalas pro
graj, džala pro graj

ke, džan pro graj

cválať

džal seraha, geľas
seraha, džalas
seraha, džala seraha

ke, džan seraha

vyhnúť sa

džal suno, geľas
suno, džalas suno,
džala suno

ke, džan suno

snívať

džal, geľas, džalas,
džala

ke, džan

ísť, odísť

džanel, džanďas,
džanelas, džanela

ke, džanen

vedieť

džaniben (o)

š, m, džanibena

umenie

džido voďi (e)

š, dž, džide voďa

tvor

džungalo

k, džungaľi,
džungaleder

škaredý
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E
elšino, jekhto, peršo

prvý

fakľa (e)

š, dž, fakľi

fakľa

ﬁginel, ﬁginďas,
ﬁginelas, ﬁginela

ke, ﬁginen

visieť

ﬁgura (e)

š, dž, ﬁguri

postava

folklorno

k, folklorňi,
folklorneder

ľudový

fotelis (o)

š, m, fotela

kreslo

fotografos (o)

š, m, fotograﬁ

fotograf

gad (o)

š, m, gada

košeľa

garudo

k, garuďi, garudeder

skrytý, ukrytý,
tajný

garuvel, garuďas,
garuvelas, garuvela

ke, garuven

ukrývať, schovať

genel, genďas,
genelas, genela

ke, genen

čítať

genutno kher (o)

š, m, genutne khera

čitáreň

giľavel, giľaďas,
giľavelas, giľavela

ke, giľaven

spievať, nô ť

ginel, ginďas, ginelas,
ginela / rachinel

ke, ginen

počítať
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g

F

G
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ginutno (o)

š, m, ginutne

číslica

goďaver

k, goďaver,
goďaveder

nadaný, rozumný,
bystrý, múdry

goďi (e)

š, dž, goďa

rozum, myseľ

goďipen (o)

š, m, goďipena

riešenie,
presvedčenie

gondoľinel,
gondoľinďas,
gondoľinelas,
gondoľinela

ke, gondoľinen

myslieť, rozmýšľať

gondoľipen (o)

š, m, gondoľipena

pomyslenie

gono (o)

š, m, gone

vrece

grimasi (o)

š, m, grimasi

grimasy

guľinel, guľinďas,
guľinelas, guľinela

ke, guľinen

gúľať

gulo

k, guľi, guleder

sladký

hamišno

k, hamišňi,
hamišneder

lakomý

hangoro (o)

š, m, hangore

hlások

hazdel, hazďas,
hazdelas, hazdela

ke, hazden

zdvihnúť,
zodvihnúť, zvýšiť

hijabušno

k, hijabušňi,
hijabušneder

zbytočný

hiros (o)

š, m, hiri

povesť

historija (e)

š, m, historiji

história

hladkinel,

ke, hladkinen

hladkať, pohladiť

H
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hladkinďas,
hladkinelas,
hladkinela
k, hladki, hladkeder

hladký

hojdinel, hojdinďas,
hojdinelas, hojdinela

ke, hojdinen

hojdať

horaris (o)

š, m, horara

horár

hordinel, hordinďas,
hordinelas, hordinela
hoscina (e),
mulačšagos

ke, hordinen

zniesť

š, dž, hoscini

oslava, hos na

hurňaľol upre-tele,
hurňaľiľas upre-tele,
hurňaľolas upre-tele,
hurňaľola upre tele

ke, hurňaľon

poletovať

hurňaľol, hurňaľiľas,
hurňaľolas,
hurňaľola

ke, hurňajon

lietať, vle eť,
vzlietnuť

husto

k, husťi, husteder

hustý

chal o nervi, chaľas o
nervi, chalas o nervi,
chala o nervi

ke, chan o nervi

otravovať

chal, chaľas, chalas,
chala

ke, chana

jesť, zjesť

charnes

p

krátko
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hladko

CH
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charuvel, charuďas,
charuvelas,
charuvela

ke, charuven

škrabať, poškrabať

chelavel avri,
chelaďas avri,
chelavelas avri,
chelavela avri

ke, chelaven avri

vypláchať/vyplákať

chev (e)

š, dž, cheva

diera

chevalo

k, chevaľi, chevaleder dieravý,
prederavený

chochaďipen (o)

š, m, chochaďipena

klamstvo

chochado

k, chochaďi,
chochaveder

falošný

chochaviben (o)

š, m, chochavibena

podvod

choľardo

k, choľarďi,
choľareder

nazlostený, mrzký

choľarel, choľarďas,
choľarelas, choľarela

ke, choľaren

hnevať sa

choľi (e)

š, dž, choľa

hnev

chudel, chudľas,
chudelas, chudela

ke, chuden

držať, začínať,
chy ť

chumer (o)

š, m, chumera

cesto

chuťel, chuťiľas,
chuťelas, chuťela

ke, chuťen

skákať, skočiť

chuťiben (o)

š, m, chuťibena

skok

chuťkerel,
chuťkerďas,
chuťkerelas,
chuťkerela

ke, chuťkeren

vyskakovať
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I
p

veľmi

igen baro

k, igen bari

obrovský

igen lačho

k, igen lačhi

skvelý, vynikajúci

inepos (o)

š, m, inepi

sviatok

informacija (e)

š, dž, informaciji

informácia

interesantno

k, interesantňi,
interesantneder

zaujímavý

izdral, izdraďas,
izdralas, izdrala

ke, izdran

triasť

izdruno

k, izdruňi, izdruneder trasľavý

Slovenský jazyk 3. r.

igen

J
jag (e)

š, dž, jaga

oheň, plameň

jagalo than (o)

š, m, jagale thana

ohnisko

jarmokos (o)

š, m, jarmoki

jarmok

jekh

g

jedna

jekhmolardo

k, jekhmolarďi,
jekhmolardeder

rovnoprávny

jekhpaluno,
agorutno

k, jekhpaluňi,
jekhpaluneder

posledný

jileskero

k, jileskeri, jileskeder

citlivý

kalo (o)

k, kaľi, kaleder

čierny, tmavý

kalo khamestar

k, kaľi khamestar,

opálený

K
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kaleder khamestar
kamaduno

k, kamaduňi,
kamaduneder

obľúbený

kamavel, kamaďas,
kamavelas, kamavela

ke, kamavelen

milovať

kamel, kamľas,
kamelas, kamela

ke, kamen

chcieť, túžiť

kamiben (o)

š, m, kamibena

láska

kampel, kampľas,
kampelas, kampela

ke, kampen

potrebovať

kancelarija (e)

š, dž, kancelariji

kancelária

kandošis (o)

š, m, kandoša

pas er

kanoro (o)

š, m, kanora

slúchadlo

kapitanos (o)

š, m, kapitana

kapitán

kapura (e)

š, dž, kapuri

brána

karačoňakro kašt (o),
karačoňakro
stromocis, jezulankos

š, karačoňakre kašta

vianočný stromček

kedvešno

k, dž, kedvešňi,
kedvešneder

milý

kerado

k, keraďi, keradeder

horúci

kerekašno

k, kerekašňi,
kerekašneder

okrúhly

kerekica (e)

š, dž, kerekici

klbko, krúžok

kerel buťi, kerďas
buťi, kerelas buťi,
kerela buťi

ke, keren buťi

pracovať

kerel čohaňiben,
kerďas čohaňiben,

ke, keren čohaňiben

čarovať
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kerelas čohaňiben,
kerela čohaňiben
ke, keren kipi

fotografovať

kerel naužarďipen,
kerďas naužarďipen,
kerelas naužarďipen,
kerela naužarďipen

ke, keren
naužarďipen

prekvapiť

kerel nevipen,
kerďas nevipen,
kerelas nevipen,
kerela nevipen

ke, keren nevipen

vymýšľať,
vymyslieť

kerel vika, kerďas
vika, kerelas vika,
kerela vika

ke, keren vika

kričať

kerel, kerďas,
kerelas, kerela

ke, keren

robiť, tvoriť,
spraviť, usilovať sa

khelďipen (o)

š, m, khelďipena

súťaž

kheluvňi (e)

š, dž, kheluvne

tanečnica

kher (o)

š, m, khera

dom, príbytok

kheripen (o)

š, m, kheripena

domácnosť

khur (e)

š, m, khura

kopyto

khuvel, khuďas,
khuvelas, khuvela

ke, khuven

pliesť

kidel avri, kidľas avri,
kidelas avri, kidela
avri

ke, kiden avri

vyberať

kidel avri, kidľas avri,

ke, kiden avri

vybrať
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kerel kipi, kerďas
kipi, kerelas kipi,
kerel kipi
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kidelas avri, kidela
avri
kidel pes, kidľas pes,
kidelas pes, kidela
pes

ke, kiden pes

lúčiť sa

kidel, kidľas, kidelas,
kidela

ke, kiden

zvoliť, zbierať,
chystať, nabrať

kinešno

k, kinešňi, kinešneder rozmaznaný

kisi nel, kisi nďas,
kisi nelas, kisi nela

ke, kisi nen

prichystať

kľeja (e), bešaďi,
kľigin

š, dž, kľeji

kľúč

koľibica (e)

š, dž, koľibici

koliba

kompasis (o)

š, m, kompasi

kompas

kompjutoskero
bavišagos (o)

š, m, kompjutoskere
bavišaga

počítačová hra

kompotos (o)

š, m, kompo

kompót

korejakhengero

k, korejakhengeri,
korejakhengeder

obmedzený

korkoro

k, korkori, korkoreder samostatný

kotľikos (o)

š, m, kotľiki

kotlík

kotor (o)

š, m, kotora

kúsok

kotorošno

š, dž, kotorošňi,
kotorošneder

strakatý

kufros (o)

š, m, kufri

kufor

kulturakero

k, kulturakeri,
kulturakeder

kultúrny

kuzelňikos (o)

š, m, kuzelňika

kúzelník
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L
k, labarďi, labardeder pálivý

labarel, labarďas,
labarelas, labarela

ke, labon

svie ť, horieť,
spáliť, zhorieť

lačhardo

k, lačharďi,
lačhardeder

rozvitý

lačharel, lačharďas,
lačharelas, lačharela

ke, lačharen

rozvíjať

lačhi saga (e)

š, dž, lačhe sagi

vôňa

lačhiben (o)

š, m, lačhibena

dobrota

lačho

k, lačhi, feder

dobrý, poslušný,
príjemný, správny,
vhodný

lačho chabenoro (o)

š, m, lačhe chabenora maškrta

ladžanďutno

k, ladžanďutňi,
ladžanďutneder

plachý

lata (e)

š, dž, la

tyč

lav (o)

š, m, lava

sľub

lavka (e)

š, dž, lavki

lavica

ľegošno

k, ľegošňi, ľegošneder ľadový

leketa (e)

š, dž, leke

zástera

lekhado nav (o),
podirimen

š, m, lekhade nava

podpis

lekhavel peske,
lekhaďas peske,
lekhavelas peske,
lekhavela peske

ke, lekhaven peske

robiť si poznámky
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labardo
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lekhavel, lekhaďas,
lekhavelas, lekhavela
/ irinel, pisinel

ke, lekhaven

písať, zapisovať

lekhaviben (o),
iriňiben, pisiňiben

š, m, lekhavibena

pravopis, písanie

lel, iľa, lelas, lela

ke, len

zobrať

len (e)

š, dž, leňa

rybník

leňakri serica (e)

š, dž, leňakre serici

briežok

leperel, leperďas,
leperelas, leperela

ke, leperen

upozorniť

lepinel, lepinďas,
lepinelas, lepinela

ke, lepinen

nalepiť

letakos (o)

š, m, letaki

leták

lokes

p

jednoducho

lokores

p

pomaličky

lolo

k, loľi, loleder

červený

londo

k, lonďi, londeder

slaný

lumakro dikhiben (o)

š, m, lumakre
dikhibena

dobrodružstvo

ľetno

k, ľetňi, ľetneder

vlažný

ľigenel avri, ľigenďas
avri, ľigenelas avri,
ľigenela avri

ke, ľigenen avri

odprevadiť,
odviesť,
vyprevadiť

ľigenel, ľigenďas,
ľigenelas, ľigenela

ke, ľigenen

odniesť

ľikerel avri, ľikerďas

ke, ľikeren avri

vychovávať

Ľ
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avri, ľikerelas avri,
ľikerela avri
ke, ľikeren

znášať

ľiloro (o)

š, m, ľilore

vstupenka

ľinajka (e)

š, dž, ľinajki

riadok

majiteľis (o)

š, m, majiteľa

majiteľ

makoskero

k, makoskeri

makový

malicherno

k, malicherňi,
malicherneder

malicherný

maľimen jandro (o)

š, maľimen jandre

kraslica

maľinel, maľinďas,
maľinelas, maľinela

ke, maľinen

maľovať, kresliť,
farbiť

mangel, mangľas,
mangelas, mangela

ke, mangen

prosiť, poprosiť,
vypýtať

manušno

k, manušňi,
manušneder

ľudský

marel avri, marďas
avri, marelas avri,
marela avri

ke, maren avri

vyšibať

marel le vastenca,
marďas le vastenca,
marelas le vastenca,
marela le vastenca

ke, maren le vastenca tlieskať

mariben (o)

š, m, maribena

zápas

maškarutno

k, maškarutňi,

stredný

Slovenský jazyk 3. r.

ľikerel, ľikerďas,
ľikerelas, ľikerela

M
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maškarutneder
mašľa (e)

š, dž, mašľi

kravata

merel, muľas,
merelas, merela

ke, meren

zahynúť

merkiben (o)

š, m, merkibena

nástraha

merkinel, merkinďas,
merkinelas,
merkinela

ke, merkinen

dávať pozor

merkiňiben (o)

š, m, merkiňibena

pozornosť

mešcos (o)

š, m, mešci

mešec

minuta (e)

š, dž, minu

minúta

minu ca (e)

š, dž, minu ci

okamih

mištes/lačhes pre
voďi

š, dž, mištes/lačhes
pro voďa

vzrušujúci

momeľi (e)

š, dž, momeľa

sviečka

mozi (e)

š, dž, moza

ﬁlm

mukhel, mukhľas,
mukhelas, mukhela

ke, muken

nechať, nechávať,
pus ť, spus ť

mula
mula
mula
mula

ke, mula nen

sláviť, oslavovať

murdardo

k, murdarďi,
murdardeder

uťahaný

murdarel,
murdarďas,
murdarelas,
murdarela / mosarel

ke, murdaren

zničiť
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nel,
nďas,
nelas,
nela

N
ke, na bisteren

nezabudnúť

na ča ajso

k, na ča ajsi

výnimočný

na del pale, na diňas
pale, na delas pale,
na dela pale

ke, na den pale

nevrá ť

na džanel,
na džanďas,
na džanelas,
na džanela

ke, na džanen

nevedieť

na gondoľinel,
na gondoľinďas,
na gondoľinelas,
na gondoľinela

ke, na gondoľinen

nevšímať si

na choľarel,
na choľarďas,
na choľarelas,
na choľarela

ke, na choľaren

nedráždiť

na paťal,
na paťanďiľas,
na paťalas, na paťala

ke, na paťan

pochybovať

nabarikano

k, nabarikaňi,
nabarikaneder

skromný

nabuťakro

k, nabuťakri,
nabuťakreder

lenivý
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na bisterel,
na bisterďas,
na bisterelas,
na bisterela
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načirla

p

nedávno

nadaranďutno

k, nadaranďutňi,
nadaranďutneder

nebojácny,
odvážny

nadur

p

neďaleko

najileskero

k, najileskeri,
najileskededer

necitlivý

nakampľutno

k, nakampľutňi

nepotrebný

nalačho

k, nalačhi, goreder

strašný, špatný

namištes, nalačhes

p

zle, hrozne

namotorno

k, namotorňi,
namotorneder

nemehlo

napaťivalo

k, napaťivaľi,
napaťivaleder

neverný, neslušný

nasvaľol, nasvaľilas,
nasvaľolas, nasvaľola

ke, nasvaľon

ochorieť

našavel, našaďas,
našavelas, našavela

ke, našaven

stra ť

našťipen (o)

š, m, našťipena

zákaz

našťol, našťiľas,
našťolas, našťola

ke, našťon

zmiznúť

nav (o)

š, m, nava

meno

navšťeva (e)

š, dž, navšťevi

návšteva

nevo

k, nevi, neveder

nový

ňiko

va

nikto

k, običajňi,
običajneder

obyčajný

O
običajno
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k, oferavi, oferaveder obetavosť

opralphendo (o)

š, m, opralphende

príkaz

orici (o)

š, m, orici

hodinky

paca (e)

š, dž, paci

palica

palavindo

k, palavinďi,
palavindeder

zákerný, podlý

paľikerel, paľikerďas,
paľikerelas,
paľikerela

ke, paľikeren

pozdraviť,
pozdravovať

paluno

k, paluňi, paluneder

zadný

paňalo

k, paňaľi, paňaleder

riedky

paradičkakero

k, paradičkakeri,
paradičkakeder

rajčinový

paramisaris (o)

š, m, paramisara

rozprávač

parkos (o)

š, m, parki

párok

parno

k, parňi, parneder

bielý, svetlý

parnobelavo

k, parnobelavi,
parnobelaveder

bledomodrý

parňol avri, parňiľas
avri, parňolas avri,
parňola avri

ke, parňon avri

vyblednúť,
zblednúť

parnožeľeno

k, parnožeľeňi,
parnožeľeneder

bledozelený

parušagos (o)

š, m, parušagi

pohreb

pašal

p

okolo

pašes

p

blízko
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oferavo

P

55

pašľol tele, pašľiľas
tele, pašľolas tele,
pašľola tele

ke, pašľon tele

rodiť

pašľol, pašľiľas,
pašľolas, pašľila

ke, pašlon

ľahnúť, ležať,
odpočívať

paťal, paťalas,
paťalas, paťala

ke, paťan

veriť

paťaviben (o)

š, m, paťavibena

povera

paťiv (e)

š, dž, paťiva

česť, úcta

paťivalo

k, paťivaľi,
paťivaleder

verný, slušný

patraďakro

k, patraďakri,
patraďakeder

veľkonočný

pekel, pekľas,
pekelas, pekela

ke, peken

piecť

peko

k, peki, pekeder

upečený

perel, peľas, perelas,
perela

ke, peren

spadnúť, padať

peskerevastengero

k, peskerevastengeri, vlastnoručný
peskerevastengeder

phagerdo

k, phagerďi,
phagerdeder

zlomený

phaglo

k, phagľi, phagleder

rozbitý

phandel, phanďas,
phandelas, phandela

ke, phanden

zamknúť

phandlo

k, phandľi,
phandleder

spojený, zatvorený

pharejileskro, bije
kedva

k, pharejileskri,
pharejileskeder

smutný
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ke, phenen ačhen
Devleha

rozlúčiť sa

phenel pale,
phenďas pale,
phenelas pale,
phenela pale

ke, phenen pale

odve ť

phenel pre goďi,
phenďas pre goďi,
phenelas pre goďi,
phenela pre goďi

ke, phenen pre goďi

napomínať

phenel, phenďas,
phenelas, phenela

ke, phenen

povedať, tvrdiť

pherasuno

k, pherasuňi,
pherasuneder

smiešny, šibalsky

pherďarel,
pherďarďas,
pherďarelas,
pherďarela

ke, pherďaren

vyplniť, naplniť

pherdo

k, pherďi, pherdeder

plný

phirado (o)

š, m, phirade

chodník

phirel, phirďas,
phirelas, phirela

ke, phiren

kráčať, chodiť

phirkeribnaskero (o)

š, m,
phirkeribnaskere

jazdec

phivľi (e)

š, dž, phivle

vdova

phučlo (o)

š, m, phučle

otázka
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phenel ačhen
Devleha, phenďas
ačhen Devleha,
phenelas ačhen ...,
phenela ačhen ...
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phundrado

k, phundraďi,
phundrader

otvorený

phundravel,
phundraďas,
phundravelas,
phundravela

ke, phundraven

rozpútať

phurdel, phurdľa,
phurdelas, phurdela

ke, phurden

pofukovať

phurďipen (o)

š, m, phurďipena

fúkanie

phuri romňi/džuvľi
(e)

š, dž, phure
romňa/džuvľa

starena

phuripen (o)

š, m, phuripena

staroba

phuro

k, phuri, phureder

starý

phuv (e)

š, dž, phuva

planéta, zemeguľa

piskinel, piskinďas,
piskinelas, piskinela

ke, piskinen

pískať

pľivinel avri,
pľivinďas avri,
pľivinelas avri,
pľivinela avri

ke, pľivinen avri

vyplávať

pľivinel, pľivinďas,
pľivinelas, pľivinela

ke, pľivinen

plávať

pľiviňiben (o)

š, m, pľiviňibena

plávanie

poťinel avri,
poťinďas avri,
poťinelas avri,
poťinela avri

ke, poťinen avri

vypla ť

praj nel, praj nďas,
praj nelas, praj nela

ke, praj nen

listovať
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ke, prašinen

oprašovať

prazňini (o)

š, m, prazňini

prázdniny

preačhel, preačhľas,
preačhelas,
preačhela

ke, preačhen

prestať

predenašel,
predenašľas,
predenašelas,
predenašela

ke, predenašen

obehať

predživel,
predžiďiľas,
predživelas,
predživela

ke, predživen

prežiť

pregenel, pregenďas,
pregenelas,
pregenela

ke, pregenen

prečítať

prehurňaľol,
prehurňaľiľas,
prehurňaľolas,
prehurňaľola

ke, prehurňaľon

prele eť

preispidel,
preispidľas,
preispidelas,
preispidela

ke, preispiden

prepchať

preľiginel,
preľiginďas,
preľiginelas,
preľiginela

ke, preľiginen

prehĺtať
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prašinel, prašinďas,
prašinelas, prašinela
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premukhel,
premukhľas,
premukhelas,
premukhela

ke, premukhen

prepínať

prevakerel,
prevakerďas,
prevakerelas,
prevakerela

ke, prevakeren

nalákať,
presvedčiť

previsarel,
previsarďas,
previsarelas,
previsarela

ke, previsaren

prevrá ť

priačhel, priačhľas,
priačhelas, priačhela

ke, priačhen

súhlasiť

priavela, priavľas,
priavelas, priavela

ke, priaven

pribudnúť

prindžardo

k, prindžarďi,
prindžardeder

overený

prindžarduno

k, prindžarduňi,
prindžarduneder

slávny

prindžarel,
prindžarďas,
prindžarelas,
prindžarela

ke, prindžaren

poznať

prindžarutno

k, prindžarutňi,
prindžarutneder

známy

prithovel, prithoďas,
prithovelas,
prithovela

ke, prithoven

priložiť, prikladať,
nasadiť
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š, m, probaľipena

pokus

programatoris (o)

š, m, programatora

programátor

programos (o)

š, m, programi

program

prudos (o)

š, m, prudi

prúd

pučikos (o)

š, m, pučiki

púčik

pukinel, pukinďas,
pukinelas, pukinela

ke, pukinen

praskať

pumpa (e)

š, dž, pumpi

pumpa

purvadža (o)

š, m

predkovia

radisaľol, radisaľiľa,
radisaľolas,
radisaľola

ke, radisaľon

tešiť sa

rado

k, raďi, radeder

nadšený

rat (o)

š, m, raťa

krv

rat pre rateste (o),
fajta

š, m, rata pre ratende pokolenie

raťutno

k, raťutňi, raťutneder večerný

receptos (o)

š, m, recep

recept

reza (e)

š, dž, reza

vinice

rezinel, rezinďas,
rezinelas, rezinela

ke, rezinen

píliť

rich nel, rich nďas,
rich nelas, rich nela
/ kisi nel

ke, rich nen

pripraviť

rodel, rodľas,
rodelas, rodela

ke, roden

hľadať
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probaľipen (o)

R
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rovel, rovlas, rovelas,
rovela

ke, roven

plakať

rozčhivel, rozčhiďas,
rozčhivelas,
rozčhivela

ke, rozčhiven

míňať, minúť

rozdanderel,
rozdanderďas,
rozdanderelas,
rozdanderela

ke, rozdanderen

rozhryznúť

rozdel, rozdiňas,
rozdelas, rozdela

ke, rozden

rozdať, rozdávať

rozkazinel,
rozkazinďas,
rozkazinelas,
rozkazinela

ke, rozkazinen

rozkázať

rozrovel, rozrunďas,
rozrovelas, rozrovela

ke, rozroven

rozplakať

rozthovel, rozthoďas,
rozthovelas,
rozthovela

ke, rozthoven

rozdeliť

rupuno

k, rupuňi, rupuneder

strieborný

ruš (e), choľi

š, dž, ruša

hnev, zloba

sadzinel avri,
sadzinďas avri,
sadzinelas avri,
sadzinela avri

ke, sadzinen avri

vysadiť

sadzinel, sadzinďas,

ke, sadzinen

sadiť

S
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sadzinelas, sadzinela
š, m, salaša

salaš

sapeskero

k, sapeskeri,
sapeskeder

hadí

sapuňis (o)

š, m, sapuňa

mydlo

sar paňi

p

plynulo

sasto

k, sasťi, sasteder

zdravý

senteľindo

k, senteľinďi,
senteľimeder

posvätený

senteľinel,
senteľinďas,
senteľinelas,
senteľinela

ke, senteľinen

svä ť

sera (e)

š, dž, seri

strana

siďarel, siďarďas,
siďarelas, siďarela

ke, siďaren

ponáhľať sa

sigutno

k, sigutňi, sigutneder

rýchly

sikhado

k, sikhaďi, sikhadeder náučný, vzdelaný

sikhavel, sikhaďas,
sikhavelas, sikhavela

ke, sikhaven

ukázať, naučiť,
vyučovať, učiť

sikra, čepo

p

trochu/trocha

si nel, si nďas,
si nelas, si nela /
labarel

ke, si nen

svie ť

situacija (e)

š, dž, situaciji

situácia

skamindoro (o)

š, m, skamindore

stolík

skikidlo

k, skikidľi, skikidleder

napätý

sklidňinel,
sklidňinďas,

ke, sklidňinen

upokojiť
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salašis (o)
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sklidňinelas,
sklidňinela
sogaľinel,
sogaľinďas,
sogaľinelas,
sogaľinela

ke, sogaľinen

slúžiť

solgas (o)

š, m, solgasa

sluha

somnakuno

k, somnakuňi,
somnakuneder

zlatý, vzácny

sovel, suťas, sovelas,
sovela

ke, soven

spať

sovibnaskeri soba (e)

š, dž, sovibnaskere
sobi

spálňa

sprindžarel,
sprindžarďas,
sprindžarelas,
sprindžarela

ke, sprindžaren

zoznámiť, spoznať

staďi (e)

š, dž, staďa

klobúk

stopaja (e)

š, dž, stopaja

stopa

suno (o)

š, m, sune

sen, predstava

surﬁniben (o)

š, m, surﬁnibena

surfovanie

svižmo, svižo

k, svižmi, svižmider

čerstvý

šargo

k, šargi, šargeder

žltý

šašos (o)

š, m, šaši

šašo

ščiro

k, ščiri, ščireder

štedrý

šelberš (o)

š, m, šelberša

storočie

Š
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š, m, šele

lano

šeralo (o), čhibalo,
vajdas

š, m, šerale

starosta

šilalo

k, šiľaľi, šilaleder

chladný, studený

šingalo

k, šingaľi, šingaleder

rohatý

ši tno (o), šišitno

š, m, ši tne

tma

šive bala (o)

š, m

šediny

škorpijonos (o)

š, m, škorpijoni

škorpión

šmakinel, šmakinďas,
šmakinelas,
šmakinela

ke, šmakinen

chu ť

šmelo

k, šmeľi, šmeleder

smelý

šoveberšengero

k, šoveberšengeri

šesťročný

športos (o)

š, m, špor

šport

šukar

k, šukar, šukareder

krásny, nádherný,
pekný

šukares

p

krásne

šukariben (o)

š, m, šukaribena

okrasa

šuko

k, šuki, šukeder

suchý

šuko than (o)

š, m, šuke thana

ostrov, pevnina

šunel andro jilo,
šunďas andro jilo,
šunelas andro jilo,
šunela andro jilo

ke, šunen andro jilo

pocí ť

šunel, šunďas,
šunelas, šunela

ke, šunen

začuť, počuť

šuškinel, šuškinďas,
šuškinelas, šuškinela

ke, šuškinen

šepkať

šutlo

k, šutľi, šutleder

kyslý, horký
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šelo (o)
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švablikos (o)

š, m, švabliki

zápalka

tašľol, tašľolas,
tašľiľas, tašľola

ke, tašľon

topiť

taťarel, taťarďas,
taťarelas, taťarela

ke, taťaren

hriať, zohriať

tato

k, taťi, tateder

teplo

tavel, taďas, tavelas,
tavela

ke, taven

variť

tavibnaskro (o)

š, m, tavibnaskre

kuchár

tecinel, tecinďas,
tecinelas, tecinela

ke, tecinen

páčiť sa

tele

p

dole/dolu

tele čhivel, tele
čhiďas, tele čhivelas,
tele čhivela

ke, tele čhiven

vyzliekať

teluňipen (o)

š, m, teluňipena

rovinka

terňipen (o)

š, m, terňipena

mladosť

terno

k, terňi, terneder

mladý

terno čhavo (o)

š, m, terne čhave

mládenec

than (o), soba, kher

š, m, thana

miesto, miestnosť,
izba

thavuňi (e)

š, dž, thavune

pavučina

thovel andre goďi,
thoďas andre goďi,
thovelas andre goďi,
thovela andre goďi

ke, thoven andre goďi zapamätať si

T
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ke, thoven andro
drom

prekážať

thovel tele, thoďas
tele, thovelas tele,
thovela tele

ke, thoven tele

položiť

thovel, thoďas,
thovelas, thovela /
morelas

ke, thoven

umývať

thulo

k, thuľi, thuleder

tučný, hrubý

thuvaľi (e),
cigarekľa/cigaretľa,
cirďi/cirduňi

š, m, thuvale

cigareta

va

tvoj

tolerancija (e)

š, dž, toleranciji

tolerancia

tragaricis (o)

š, m, tragarica

polička

trast (o)

š, m, trasta

železo

učhardo andre

k, učharďi andre,
učhardeder andre

tajomný

učo

k, uči, učeder

vysoký

upre

p

hore

hazdel upre,
hazdľas upre,
hazdelas upre,
hazdela upre

ke, hazden upre

vyzdvihnúť

ro
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thovel andro drom,
thoďas andro drom,
thovelas andro
drom, thovela andro
drom

U
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urados (o)

š, m, uradi

úrad

uravel, urďas, urelas,
urela

ke, uren

obnosiť

uštavel, uštaďas,
uštavelas, uštavela

ke, uštaven

budiť

užarel, užarďas,
užarelas, užarela

ke, užaren

čakať

vakerel, vakerďas,
vakerelas, vakerela

ke, vakeren

hovoriť

valcos (o)

š, m, valci

valec

varekana

p

niekedy

vartašis (o)

š, m, vartaša

strážca

vedros (o)

š, m, vedri

vedro

vencos (o)

š, m, venci

veniec

veršinel, veršinďas,
veršinelas, veršinela

ke, veršinen

veršovať

vičinel, vičinďas,
vičinelas, vičinela

ke, vičinen

volať, telefonovať,
nazývať, pozývať

vinšos (o)

š, m, vinši

vinš

viraguno barevno

k, viraguňi barevňi,
viraguňi barevneder

pestrovarebný

visarel, visarďas,
visarelas, visarela

ke, visaren

obrá ť, premeniť

viskinel, viskinďas,
viskinelas, viskinela

k, viskinen

kričať

voďi (e)

š, dž, voďa

duch, duša,

V
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vedomie
vodňikos (o)

š, m, vodňiki

vodník

zabešel, zabešľas,
zabešelas, zabešela

ke, zabešen

zosadnúť

zabešlo

k, zabešľi, zabešleder

obytný

začhavel, začhaďas,
začhelas, začhela

ke, začhen

zaraziť

zakamado

k, zakamaďi,
zakamadeder

zaľúbený

zasovel, zasuťas,
zasovelas, zasovela

ke, zasoven

zaspávať

zathovel, zathoďas,
zathovelas, zathovela

ke, zathoven

zakladať

zavidzinel,
zavidzinďas,
zavidzinelas,
zavidzinela

ke, zavidzinen

závidieť

zbačinel, zbačinďas,
zbačinelas, zbačinela

ke, zbačinen

zbadať

zgeľipen (o)

š, m, zgeľipena

schôdzka

značkinel,
značkinďas,
značkinelas,
značkinela

ke, značkinen

značkovať

zor (e)

š, dž, zora

moc, sila

zorales

p

hlasno

Slovenský jazyk 3. r.

Z
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zoralo

k, zoraľi, zoraleder

drsný, silný,
mocný

zuňinel, zuňinďas,
zuňinelas, zuňinela

ke, zuňinen

unaviť

žeľeno

k, žeľeňi, žeľeneder

zelený

žiros (o)

š, m, žiri

žinčica, masť

živaňis (o)

š, m, živaňa

zbojník

žužarel, žažarďas,
žužarelas, žužarela

ke, žužaren

poriadať

žužipen (o)

š, m, žužipena

poriadok

žužo

k, žuži, žužeder

čistý

Ž

70
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Slovenský jazyk
4. ročník

71

A
ačhavel, ačhaďas,
ačhavelas, ačhavela

ke, ačhaven

budovať, stavať,
zastavať

ačhel čit, ačhiľas čit,
ačhelas čit, ačhela čit

ke, ačhen čit

s chnuť

ačhel, ačhiľas, ačhelas,
ačhela

ke, ačhen

stáť, ostať

ačhiben (o)

š, m, ačhibena

dej

agor (o)

š, m, agora

koniec, okraj

agorinel, agorinďas,
agorinelas, agorinela

ke, agorinen

končiť

agoripen (o)

š, m, agoripena

zakončenie

agorutno, paluneder

k, agorutňi,
agorutneder

posledný

amal (o)

š, m, amala

kamarát

andre phandlo

k, andre phandľi

odsúdený

anel, anďas, anelas,
anela

ke, anen

priviesť, doviesť,
priniesť

angluno

k, angluňi, angluneder

bývalý

arakhardo manuš (o)

š, m, arakharde manuša tvorca

arakhavel avri,
arakhaďas avri,
arakhavelas avri,
arakhavela avri

ke, arakhaven avri

vymýšľať,
vynájsť

arakhaviben (o)

š, m, arakhavibena

vynález

arakhel, arakhľas,
arakhelas, arakhela

ke, arakhen

nájsť, vypátrať

72

,

š, m, arakhibena

stretnu e

asaviben (o)

š, m, asavibena

posmech

asavibnaskero

k, asavibnaskeri,
asavibnaskeder

usmiaty

avel andre, avľas
andre, avelas andre,
avela andre

ke, aven andre

vstúpiť

avel pale, avľas pale,
avelas pale, avela pale

ke, aven pale

vrá ť

avelipen (o)

š, m, avelipena

príchod

avridino (o)

š, m, avridine

nariadenie

avridino kher (o)

š, m, avridene khera

vydavateľstvo

avrikerdo

k, avrikerďi,
avrikerdeder

vypracovaný

avrilabardo

k, avrilabarďi,
avrilabardeder

vypálený

avriľikerďi (e)

š, dž, avriľikerde

vychovávateľka

avrimardo

k, avrimarďi,
avrimardeder

pre kaný

bajošno

k, bajošňi, bajošneder

starostlivý

balinel, balinďas,
balinelas, balinela

ke, balinen

baliť

banďaľol, banďiľas,
banďolas, banďola

ke, banďon

pokloniť sa

bangejileskero,
chochado

k, bangejileskeri,
bangejileskeder

falošný

B

73
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,

arakhiben (o)

bangevastengero,
kiľavo

k, bangevastengeri,
bangevastengeder

nešikovný

bararel, bararďas,
baravelas, baravela

ke, baraven

pestovať

bareskero

k, bareskeri, bareskeder kamenný

baripen (o)

š, m, baripena

veľkosť

baro motoris (o)

š, m, bare motora

nákladiak

barol, baroďas,
barolas, barola

ke, baron

rásť

bašavel, bašaďas,
bašavelas, bašavela

ke, bašaven

hrať

beršipen (o)

š, m, beršipena

letopočet

bešel tele, bešľas tele,
bešelas tele, bešela
tele

ke, bešen tele

spľasnúť

bešlo

ke, bešľi, bešleder

obytný

bibuťakro manuš (o)

š, m, bibuťakre manuša pohodlný
(človek)

bidaranďutno

k, bidaranďutňi,
bidaranďutneder

smelo

bigľinel, bigľinďas,
bigľinelas, bigľinela

ke, bigľinen

vyhladiť

bijo čhave

k

bezdetný

biľaripen (o)

š, m, biľaripena

roztok

binďi (e)

š, dž, binde

bodka

biphandľipeň (o)

š, m, biphandľipena

sloboda

bipharipnaskero

k, bipharipnaskeri,
bipharipnaskeder

spokojný

bipherasuno

k, bipherasuňi,

vážny
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bipherasuneder
ke, bisteren

zabúdať,
zabudnúť

buchlo

k, buchľi, buchleder

široký

buteralo

k, buteraľi, buteraleder

zvyšný

calo

k, caľi, caleder

celý

cinďarel, cinďarďas,
cinďarelas, cinďarela

ke, cinďaren

máčať, namočiť

cindo

k, cinďi, cindeder

zmoknutý, vlhký

cinkerel, cinkerďas,
cinkerelas, cinkerela

ke, cinkeren

nakupovať

cipa (e)

š, dž, cipi

koža

cipakero

k, cipakeri, cipakereder

kožený

cirdel avri, cirdľas avri,
cirdelas avri, cirdela
avri

ke, cirden avri

narovnať

cirdel, cirďas, cirdelas,
cirdela

ke, cirden

ťahať, po ahnuť

ča avka

k, ča avka

náhodný

čalavibnaskro

k, čalavibnaskri,
čalavibnaskeder

pružný

čavargozinel,
čavargozinďas,
čavargozinelas,

ke, čavargozinen

potulovať sa

C

Č
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bisterel, bisterďas,
bisterelas, bisterela

čavargozinela
čavargutno

k, čhavargutňi,
čhavargutneder

túlavý

čhavorikaňiben (o)

š, m, čhavorikaňibena

detstvo

čhivel, čhiďas, čhivelas,
čhivela

ke, čhiven

hodiť

čhinel, čhinďas,
čhinelas, čhinela

ke, čhinen

krájať

čhingerel, čhingerďas,
čhingerelas, čhingerela

ke, čhingerena

trhať

čhivel tele, čhiďas tele,
čhivelas tele, čhivela
tele

ke, čhiven tele

búrať

čhon (o)

š, m, čhona

mesiac

čhordo

k, čhorďi, čhordeder

zalievaný

čhorel, čhorďas,
čhorelas, čhorela

ke, čhoren

oblievať

čirlatuňiben (o)

š, m, čirlatuňibena

dejiny

čitel, čitelas, čitela

ke, čiten

mlčať

čorel, čorďas, čorelas,
čorela

ke, čoren

kradnúť

čoro, čorejileskro

k, čori, čoreder

chudobný,
úbohý

čuľol, čuľiľas, čuľolas,
čuľola

ke, čuľon

čumidel, čumidľas,
čumidelas, čumidela

ke, čumiden

76

ecť
pobozkať,
bozkávať

D
k, daranďutňi,
daranďutneder

vyľakaný,
bojazlivý

daravel, daraďas,
daravelas, daravela

ke, daraven

ohrozovať

davkerel goďipen,
davkerďas ...,
davkerelas ...,
davkerela ...

ke, davkeren goďipena

radiť, poradiť

del anglal, diňas anglal,
delas anglal, dela
anglal

ke, den anglal

odporúčať

del brišind, diňas
brišind, delas brišind,
dela brišind

ke, den brišind

spŕchnuť

del lav, diňas lav, delas
lav, dela lav

ke, den lav

sľúbiť

del te džanel, diňas te
džanel, delas te džanel,
dela te džanel

ke, den te džanel

zvestovať

del, diňas, delas, dela

ke, den

dať, odovzdať,
venovať

demavel, demaďas,
demelas, demela

ke, demen

udrieť

denašel, denašlas,
denašelas, denašela

ke, denašen

utekať, uháňať,
unikať

dičhol, dičhiľas,
dičholas, dičhola

ke, dičhon

vyzerať

Slovenský jazyk 4. r.

daranďutno

77

dikhel, dikhľas,
dikhelas, dikhela

ke, dikhen

pozrieť, hľadieť

dilino

k, diliňi, dilineder

hlúpy, zbláznený

dilino (o)

š, m, diline

hlupák

diloskri sera (e)

š, dž

juh

ďinďardo

k, ďinďarďi,
ďinďardeder

dlhý

ďives (o)

š, m, ďivesa

deň

dobašavel, dobašaďas,
dobašavelas,
dobašavela

ke, dobašaven

doznieť

dochudel, dochudľas,
dochudelas, dochudela

ke, dochuden

s hnúť

dokerel, dokerďas,
dokerelas, dokerela

ke, dokeren

dokončiť,
skoncovať

dolabol, dolabiľas,
dolabolas, dolabola

ke, dolabon

zhasnúť

domarel, domarďas,
domarelas, domarela

ke, domaren

nabiť

drab (e), čar

š, dž, draba

rastlina

drabina (e)

š, dž, drabini

rebrík

drukos (o)

š, m, druki

stĺpec

dujto

g

druhý

dzara (o)

š, m, dzara

srsť

džal pal varekaste,
geľas ..., džalas..., džala
...

ke, džan pal varekaste

nasledovať,
nastúpiť

džanel, džanďas,
džanelas, džanela

ke, džanen

vedieť

78

ý

džanlo

k, džanľi, džanleder

skúsený

džiďarel, džiďarďas,
džiďarlas, džiďarela

ke, džiďaren

osviežiť

dživel, dživlas, dživelas,
dživela

ke, dživen

žiť, užívať

Slovenský jazyk 4. r.

E
elšino/peršo čhavo

š, m, elšine/perše čhave prvorodenec

F
fajtakero

k, fajtakeri, fajtakereder rodný

foros (o)

š, m, forova

mesto, námes e

frima, sikra, čepo

p

málo

furt

p

často,
neprestajne,
trvalo

garuďipen (o)

š, m, garuďipena

tajomstvo

garuvel, garuďas,
garuvelas, garuvela

ke, garuven

skrývať, zatajiť,
zbaviť

genaris (o)

š, m, genara

čitateľ

genďi (e)

š, dž, gende

kniha

gendo manuš (o)

š, m, gende manuša

kníhkupec

genduno (o)

š, m, gendune

knihár

giľavel, giľaďas,
giľavelas, giľavela

ke, giľaven

spievať

G
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goďakro

k, goďakri, goďakeder

uvedomelý

goďatar

p

naspamäť

goďaver

k, goďaver, goďaveder

rozumný, bystrý

goďi (e), gonďipen

š, dž, goďa

nápad

gondoľinel,
gondoľinďas,
gondoľinelas,
gondoľinela

ke, gondoľinen

pomyslieť

graﬁkos (o)

š, m, graﬁka

graﬁk

guľarel, guľarďas,
guľarelas, guľarela

ke, guľaren

uspokojiť

gulo

k, guľi, guleder

sladký

gurumňakro

k, gurumňakri,
gurumňakeder

teľací

hačkinel, hačkinďas,
hačkinelas, hačkinela /
khuvel

ke, hačkinen

pliesť

hamišagos (o)

š, m, hamišaga

závisť

harkos (o)

š, m, harki

hárok

hazdel, hazdľas,
hazdelas, hazdela

ke, hazden

zdvihnúť

he, bizo, sar te na

l

samozrejme

hijaba, jeva, zijan

p

zbytočne

hladko

k, hladki, hladkeder

hladký

H
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CH
š, dž, chara

priepasť

charno

k, charňi, charneder

krátky

chibaľinel, chibaľinďas,
chibaľinelas,
chibaľinela

ke, chibaľinen

chýbať

chmuravo

k, chmuravuňi,
chmuraveder

zamračený

chochado manuš (o)

š, m, chochade manuša

klamár, luhár

chochado

k, chochaďi,
chochaveder

ošemetný

chochavel, chochaďas,
chochavelas,
chochavela

ke, chochaven

klamať,
podvádzať

chochaviben (o)

š, m, chochavibena

vymyslieť

chuťkerel, chuťkerďas,
chuťkerelas, chuťkerela

ke, chuťkeren

skákať

chudel, chudľas,
chudelas, chudela

ke, chuden

chy ť, siahnuť,
získať, dostať

chudlo (o)

š, m, chudle

zajatec

churdo

k, churďi, churdeder

drobný

ispidel, ispidľas,
ispidelas, ispidela

ke, ispiden

pritlačiť

ispidlo

k, ispidľi, ispidleder

prinútený

izdrardo, kikidlo

k, izdrarďi, izdrardeder

nepokojný
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char (e)

I
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izdravel, izdraďas,
izdravelas, izdravela

ke, izdraven

potriasť

jarpos (o)

š, m, jarpi

jačmeň

jekh dženo (o)

š, m, jekh džene

jednotlivec

jekh the jekh

k, jekh the jekh

rovnaký

jileskero

k, jileskeri, jileskeder

ušľach lý, cí aci

jilestar

p

srdcervúco

jivuno

k, jivuňi

snehový

kampľutno

k, kampľutňi,
kampľutneder

potrebný

kancelarija (e)

š, dž, kancelariji

kancelária

kedvešno

k, kedvešňi,
kedvešneder

hravý

keraťutňi sera (e)

š, dž

sever

kerdo

k, kerďi, kerduneder

urobený

kerekašno

k, kerekašňi,
kerekašneder

guľatý

kerel baro, kerďas
baro, kerelas baro,
kerela baro

ke, keren baro

preháňať

kerel bengipen, kerďas
..., kerelas ..., kerela ...

ke, keren bengipen

postvárať

kerel feder, kerďas
feder, kerelas feder,

ke, keren feder

zdokonaľovať

J

K
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kerel jekh the jekh,
kerďas ..., kerelas ...,
kerela ...

ke, keren jekh the jekh

napodobňovať

kerel naužarďipen,
kerďas ..., kerelas ...,
kerela ...

ke, keren naužarďipen

prekvapiť

kerel pheras, kerďas
pheras, kerelas pheras,
kerela pheras

ke, keren pheras

žartovať

kerel, kerďas, kerelas,
kerela

ke, keren

zariadiť,
pripraviť,
vyhotoviť

keriben (o)

š, m, keribena

čin

khuvalo

k, khuvaľi, khuvaleder

plátený

kiďipen (o)

š, m, kiďipena

rozlúčka

kirvo (o)

š, m, kirve

kmotor

kisno

k, kisňi, kisneder

hotový

koro

k, kori, koreder

slepý

kotor (o)

š, m, kotora

kus

kovlo

k, kovľi, kovloder

dojatý, mäkký

kozakero

k, kozakeri, kozakereder kozľací

krochmaľis (o)

š, m, krochmaľa

škrob

kuč, dragano

k, kuči, kučeder

drahý

kuchňa (e)

š, dž, kuchňi

jedáleň

kurko (o)

š, m, kurke

týždeň
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i

kerela feder
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L
labarel, labarďas,
labarelas, labarela

ke, labaren

rozsvie ť

lačho dikhiben (o)

š, m, lačhe dikhibena

pozoruhodnosť

lekharis (o)

š, m, lekhara

spisovateľ, pisár

lekhavel, lekhaďas,
lekhavelas, lekhavela

ke, lekhaven

opísať

leňakri sera (e)

š, dž, leňakre seri

breh, nábrežie

ľigenel, ľigenďas,
ľigenelas, ľigenela

ke, ľigenen

odviesť

ľikerel, ľikerďas,
ľikerelas, ľikerela

ke, ľikeren

počínať

ľivinel, ľivinďas,
ľivinelas, ľivinela

ke, ľivinen

streliť

lokarel, lokarďas,
lokarelas, lokarela

ke, lokaren

s šiť

loko

k, loki, lokeder

pomalý,
zjednodušený

lošado

k, lošaďi, lošadeder

veselý, radostný

maľaris (o)

š, m, maľara

výtvarník

maľibnaskro

k, maľibnaskri,
maľibnaskeder

výtvarný

maľinel, maľinďas,
maľinelas, maľinela

ke, maľinen

kresliť,
namaľovať

manuš bijo kher (o)

š, m, manuša bijo khera bezdomovec

M
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k, meľaľi, melaleder

špinavý

melodija (e)

š, dž, melodiji

melódia

men nel, me nďas,
men nelas, men nela

ke, men nen

vymámiť, zbaviť

merkindo

k, merkinďi, merkineder pozorný

merkindones

p

opatrne

mochto (o)

š, m, mochte

pomník

mom (o)

š, m, moma

vosk

momakero

k, momakeri,
momakeder

voskovaný

mosarel pes, mosarďas
pes, mosarelas pes,
mosarela pes

ke, mosaren pes

zvrhnúť,
prekaziť, zničiť

mukhel avri, mukhľas
avri, mukhelas avri,
mukhela avri

ke, mukhen avri

oslobodiť

nabarikano

k, nabarikaňi,
nabarikaneder

skromný

nabango

k, nabangi, nabangeder rovný

nabisterdo

k, nabisterďi,
nabisterdeder

nezabudnuteľný

nacalo

k, nacaľi, nacaleder

necelý

na čhinel, na čhinďas,
na čhinelas, na čhinela

ke, na čhinen

netrhať

nadaranďutno

k, nadaranďutňi,
nadaranďutneder

odvážny

N
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ý

melalo

nadičhlo

k, nadičhľi, nadičhleder

neviditeľný

na domukel,
na domukľas,
na domukelas,
na domukela

ke, na domuken

nedovoliť

nadoužardo

k, nadoužarďi,
nadoužardeder

nedočkavý

na džanel, na džanďas,
na džanelas, na džanla

ke, na džanen

netušiť

na hurňaľol,
na hurňaľiľas,
na hurňaľolas,
na hurňaľola

ke, na hurňaľon

neodle eť

nachaľutno

k, nachaľutňi,
nachaľutneder

nezrozumiteľný

nachasňalo

k, nachasňaľi,
nachasňaleder

neužitočný

na kamel, na kamľas,
na kamelas, na kamela

ke, na kamen

odmietnuť

nakampľutno

k, nakampľutňi,
nakampľutneder

nepotrebný

na kerel pharipen, na
kerďas ..., na kerelas
..., na kerela ...

ke, na keren pharipen

neškodiť

nalačho

k, nalačhi, goreder

nevýhodný

napaťakro

k, napaťakri

neveriaci

naphagerdo

k, naphagerďi,
naphagerdeder

nelámavý

našado

k, našaďi, našadeder

stratený,
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nezvestný,
zatúlaný
ke, našaven

stra ť

našťol, našťiľa,
našťolas, našťola

ke, našťon

zablúdiť

na šunel, na šunďas, na
šunelas, na šunela

ke, na šunen

nepočuť

nauchando

k, nauchanďi,
nauchandeder

strakatý

naužarďipen (o)

š, m, naužarďipena

prekvapenie

nemisaľol, nemisaľiľas,
nemisaľolas,
nemisaľola

ke, nemisaľon

onemieť

nevo

k, nevi, neveder

nový

obdžal, obgeľas,
obdžalas, obdžala

ke, obdžan

obchádzať,
obiehať

očhinel, očhinďas,
očhinelas, očhinela

ke, očhinen

orezať

odčhivel, odčhiďas,
odčhivelas, odčhivela

ke, odčhiven

odlákať,
odrážať, odraziť

olepinel, olepinďas,
olepinelas, olepinela

ke, olepinen

oblepiť

odmukhel, odmukhľas,
odmukhelas,
odmukhela

ke, odmukhen

odpus ť

Slovenský jazyk 4. r.

našavel, našaďas,
našavelas, našavela

O
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ora (e)

š, dž, ori

hodina

paňi-čika (o)

š, m, paňa-čika

močarisko

parinel, parinďas,
parinelas, parinela

ke, parinen

párať

parnoro

k, parňori, parnoreder

bielučký

pasos (o)

š, m, pasi

pás

paš peste

p

tesne

pašes

p

blízko

paťardo kotororo (o)

š, m, paťarde kotorora

zvitok

patavo (o), rentos

š, m, patave

handra

paťivalo

k, paťivaľi, paťivaleder

dôstojný

peko

k, peki, pekeder

pečený

perel, peľas, perelas,
perela

ke, peren

klesať,
zapadnúť, padať

peskero

k, peskeri, peskereder

prirodzený

pešones

p

pešo/peši/pešky

phandel, phandľas,
phandelas, phandela

ke, phanden

zatvárať, zviazať

pharejileskro

k, pharejileskri,
pharejileskeder

smutný

pharipen (o)

š, m, pharipena

trápenie

pharo

p

ľúto

pharo

k, phari, phareder

ťažký, náročný,
komplikovaný

phenel, phenďas,
phenelas, phenela

ke, phenen

povedať,
vyhlásiť,

P
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rozhodnúť,
oznámiť,
zahlásiť
k, pherasuňi,
pherasuneder

smiešny

pherďarel, pherďarďas,
pherďarelas,
pherďarela

ke, pherďaren

naplniť

pherdo

k, pherďi, pherdeder

plný

phirel kerekate,
phirďas ..., phirelas ...,
phirela ...

ke, phiren kerekate

krúžiť, kolovať

phiriben (o)

š, m, phiribena

pochod

phiribnaskero

k, phiribnaskeri,
phiribnaskeder

pohyblivý

phirutno (o)

š, m, phirutne

chodec

ť

phučel, phučľas,
phučelas, phučela

ke, phučen

pýtať

y

phučkerdo

ke, phučkerďi,
phučkerdeder

zvedavý

phučkerel, phučkerďas,
phučkerelas,
phučkerela

ke, phučkeren

vypytovať

phurdel, phurďas,
phurdelas, phurdela

ke, phurden

fúkať

phuro

k, phuri, phureder

starý

piskinel, piskinďas,
piskinelas, piskinela

ke, piskinen

pískať, zapískať

pišťalkica (e)

š, dž, pišťalkici

píštalka
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pherasuno

poddžal, podgeľas,
poddžalas, poddžala

ke, poddžan

podliezať

pochtan (o)

š, m, pochtana

látka

pokerdo

k, pokerďi, pokerdeder

prekliaty

pokeriben (o)

š, m, pokeribena

zariekanie

polokores,
merkindones

p

opatrne

poštaris (o)

š, m, poštara

poštár

poťinel, poťinďas,
poťinelas, poťinela

ke, poťinen

zapla ť

praj nel, praj nďas,
praj nelas, praj nela

ke, praj nen

listovať

prebešel, prebešľas,
prebešelas, prebešela

ke, prebešen

presedieť

prečhinel, prečhinďas,
prečhinelas, prečhinela

ke, prečhinen

prečiarkovať

prečhivel, prečhiďas,
prečhivelas, prečhivela

ke, prečhiven

prehadzovať

predičhlo

k, predičhľi,
predičhleder

prehľadný

predžal pes, pregeľas
pes, predžalas pes,
predžala pes

ke, predžan pen

poprechádzať sa

prekerel, prekerďas,
prekerelas, prekerela

ke, prekeren

pretvárať

premukľiben (o)

š, m, premukľibena

výpoveď

preperel, preperďas,
preperelas, preperela

ke, preperen

prepadnúť

presno

k, presňi, presneder

presný
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ke, presoven

prenocovať

prevakerel,
prevakerďas,
prevakerelas,
prevakerela

ke, prevakeren

presvedčiť

prezentacija (e)

š, dž, prezentaciji

prezentácia

prikerel, prikerďas,
prikerelas, prikerela

ke, prikeren

polepšiť, upraviť

princos (o)

š, m, princi

princ

prindžarel,
prindžarďas,
prindžarelas,
prindžarela

ke, prindžaren

poznať

prindžarutno

k, prindžarutňi,
prindžarutneder

známy

prithovel, prithoďas,
prithovelas, prithovela

ke, prithoven

primontovať

pro agor

p

naposledy

probaľinel,
probaľinďas,
probaľinelas,
probaľinela

ke, probaľinen

pokúsiť sa,
vyskúšať, skúsiť,
skúšať

purumakero

k, purumakeri,
purumakeder

cibuľový

pus kengero kher (o)

š, m, pus kengere
khera

kníhkupectvo

puzdros (o)

š, m, puzdri

puzdro

puža (e)

š, dž, puži

kožuch
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a

presovel, presuťas,
presovlas, presovela

R
radisaľol, radisaľiľas,
radisaľolas, radisaľola /
guľarel pes

ke, radisaľon

potešiť

rakinel, rakinďas,
rakinelas, rakinela

ke, rakinen

skladať,
poskladať

ramos (o)

š, m, rami

rám

raťakero

k, raťakeri, raťakeder

nočný

raťi

p

v noci

raťutňi sera (e)

š, dž

západ

redaktoris (o)

š, m, redaktora

redaktor

rendešno

k, rendešňi,
rendešneder

normálny

rodel, rodľas, rodelas,
rodela

ke, roden

hľadať, snoriť

rom (o)

š, m, roma

manžel

romňi (e)

š, dž, romňa/romňija

manželka

rovel, runďas, rovelas,
rovela

ke, roven

plakať, nariekať

rovkerdo

k, rovkerďi,
rovkerdeder

uplakaný

rozcirdel, rozcirďas,
rozcirdelas, rozcirdela

ke, rozcirden

roz ahnuť

rozdenašel,
rozdenašľas,
rozdenašelas,
rozdenašela

ke, rozdenašen

rozbehnúť
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ke, rozľigenen

roznášať

rozrovel, rozrunďas,
rozrovelas, rozrovela

ke, rozroven

rozplakať

roztado

k, roztaďi, roztateder

rozvarený

rupuno

k, rupuňi, rupuneder

strieborný

rušado

k, rušaďi, rušadeder

rozvadený,
nezhodný

sadzačis (o)

š, m, sadzača

sadzač

sako

va

každý

sako ďives

p

pravidelne

sano

k, saňi, saneder

tenký

sanoro, kovlo

k, saňori, sanoreder

krehký

sar jekh, jekh the jekh

p

podobne

sar vudud, vilaňiskro

k, sar vudud

elektrický

sera (e)

š, dž, seri

strana, smer

siďaripen

p

naponáhlo

sigutno

k, sigutňi, sigutneder

rýchly

sikhado manuš (o)

š, m, sikhade manuša

vzdelanec

sikhaviben (o)

š, m, sikhavibena

ponaučenie,
zjavenie

sikhľol, sikhaďas,
sikhľolas, sikhľola

ke, sikhľon

študovať

sodujserakero

k, sodujserakeri

obojstranný

somariskero

k, somariskeri

oslí

Slovenský jazyk 4. r.

rozľigenel, rozľigenďas,
rozľigenelas,
rozľigenela

S
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sorta (e)

š, dž, sor

druh

sprindžarel,
sprindžarďa,
sprindžarelas,
sprindžarela

ke, sprindžaren

spoznať

sthovel, sthoďas,
sthovelas, sthovela

ke, sthoven

spojiť

stražňikos (o)

š, m, stražňiki

strážnik

struhinel, struhinďas,
struhinelas, struhinela

ke, struhinen

strúhať

šajtka (e)

š, dž, šajtki

plátok

šarkaňis (o)

š, m, šarkaňa

šarkan

šelo (o)

š, m, šele

motúz

šeralo (o)

š, m, šerale

vládca,
panovník,
hlavný (vedúci)

šilalo

k, šilaľi, šilaleder

mrazivý

škrjatkos (o)

š, m, škrjatki

škriatok

šmakos (o)

š, m, šmaki

príchuť

špecijalno

k, špecijalňi,
špecijalneder

špeciálny

šukarel, šukarďas,
šukarelas, šukarela

ke, šukaren

ozdobovať

šuko

k, šuki, šukeder

š hly

šunel, šunďolas,
šunelas, šunela

ke, šunen

počuť

Š
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ke, šuťaren

usušiť, vysušiť

šutlo

k, šutľi, šutleder

kyslý

šuteskero

k, šutoskeri, šutoskeder octový

švedkos (o)

š, m, švedki

svedok

tašťol, tašľiľas,
tašťolas, tašťola

ke, tašťon

utopiť

tavel, taďas, tavelas,
tavela

ke, taven

uvariť

te vakerel pal

ke, te vakeren pal

posúdiť

terno čhavo (o)

š, m, terne čhave

mládenec

thoďipen (o)

ke, thoďipena

vrstva

thovaduno

k, thovaduňi,
thovaduneder

žiarlivý, žiarivý

thovel, thoďas,
thovelas, thovela

ke, thoven

obsadiť, položiť,
klásť

thoviben (o)

š, m, thovibena

návrh

thulo

k, thuľi, thuleder

mohutný

tosara

p

ráno

tosarutňi sera (e)

š, dž

východ

uľol, uľiľas, uľolas,
uľola

ke, uľon

zrodiť, narodiť

ušťiľol, ušťiľas, ušťelas,
ušťela

ke, ušťon

privstať
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šuťarel, šuťarďas,
šuťarelas, šuťarela

T

U
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užarel, užarďas,
užarelas, užarela

ke, užaren

čakať

vakerel, vakerďas,
vakerelas, vakerela

ke, vakeren

rozprávať,
porozprávať

valkos (o)

š, m, valki

valček

varekana

p

minule, niekedy,
občas

vasteskro lekhaviben (o)

š, m, vasteskre
lekhavibena

rukopis

vaza (e)

š, dž, vazi

váza

vičinel, vičinďas,
vičinelas, vičinela

ke, vičinen

volať, zavolať,
nazývať

vičiňiben (o)

š, m, vičiňibena

pozvanie

vinklasto

k, vinklasťi, vinklasteder hranatý

visarel, visarďas,
visarelas, visarela

ke, visaren

obrá ť

viskinel, viskinďas,
viskinelas, viskinela

ke, viskinen

kričať

voľno

k, voľňi, volneder

voľný

vzoros (o)

š, m, vzori

vzor, predloha

zabešel, zabešľas,
zabešelas, zabešela

ke, zabešen

nasťahovať

začhorel, začhorďas,
začhorelas, začhorela

ke, začhoren

zaplaviť

V

Z
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ke, zadenašľi

zabehnúť

zachudel, zachudľas,
zachudelas, zachudela

ke, zachuden

upevniť

zakamado

k, zakamaďi,
zakamadeder

zaľúbený

zamuklo

k, zamukľi, zamukleder

zapustený

zasuto

k, zasuťi, zasuteder

ospalý

zathovel, zathoďas,
zathovelas, zathovela

ke, zathoven

poukladať,
vložiť, zaradiť

bonďarel andre,
bonďarďas andre,
bonďarelas andre,
bonďarela andre

ke, bonďaren andre

zrolovať

zivinel, zivinďas,
zivinelas, zivinela

ke, zivinen

zívať

zoralo

k, zoraľi, zoraleder

dôrazný, ostrý,
pevný, tvrdý

žiros (o)

š, m, žiri

sadlo

žirošno

k, žirošňi, žirošneder

mastný

žuťibnaris (o)

š, m, žuťibnara

pomocník

žuťinel, žuťinďas,
žuťinelas, žuťinela

ke, žu nen

radiť

žužipen (o)

š, dž, žužipena

poriadok

žužo

k, žuži, žužeder

čistý
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,

zadenašel, zadenašľas,
zadenašelas,
zadenašela

Ž
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Vlas veda
2. ročník

98

A
ke, ačhaven

postaviť

ačhiben (o)

š, m, ačhibena

udalosť

adaďive, adaďives

p

dnes

adresaris (o), adresato

š, m, adresara

adresát

adventno kalendaris (o)

š, m, adventne
kalendara

adventný
kalendár

adventno vencos (o)

š, m, adventne venci

adventný
veniec

adventos (o)

š, m, adventa

advent

agorutno, paluno

k, agorutňi

ostatný

amal (o)

š, m, amala

kamarát

amaro

va

náš

amen

va

my

amenge

va

nám

anďelos (o)

š, m, anďela

anjel

anglal

p

opro

angle

a

pro

anglekaračoňakero

k, anglekaračoňakeri

predvianočný

anglekaračoňakero
idejos (o)

š, m,
angle karačoňakere ideja
ideja

predvianočný
čas

anglo dilos

p

predpoludnie

anglopheňiben (o)

š, m, anglopheňibena

predpoveď

apa ka (e)

š, dž, apa ki

lekáreň

arakhaďi maska (e)

š, dž, arakhade maski

ochranná

Vlas veda 2. r.

ačhavel, ačhaďas,
ačhavelas, ačhavela

99

maska
arakharďipen (o)

š, m, arakharďipena

bezpečie

arakhardo pasos (o)

š, m, arakharde pasi

bezpečnostný
pás

arakhavel, arakhaďas,
arakhavelas, arakhavela

ke, arakhaven

ochraňuje

arakhel, arakhľas,
arakhelas, arakhela

ke, arakhen

nachádzať
(niečo),
objaviť

arakhibnaris (o)

š, m, arakhibnara

výskumník

arminakeri zumin (e)

š, dž, arminakere
zumina

kapustnica

asistentos (o)

š, m, asisten

asistent

aver

k, aver

nasledujúci,
iný

averipen (o), visaripen

š, m, averipena

zmena,
odlišnosť

averutno

k, averutňi

rôzny

avrikiďipen (o)

š, m, avrikiďipena

voľba

avrilabaripen (o)

š, m, avrilabaripena

vypaľovanie

baba (e), phuri daj

š, dž, babi

babka

bačis (o)

š, m, bačikova

ujo

kak (o)

š, m, kaka

strýko

bacht (e)

š, dž, bachta

úspech,
šťas e

bachtaľipen (o)

š, m, bachtaľipena

šťas e

B
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š, m, bajošňipena

starostlivosť

baksa (e)

š, dž, baksi

škatuľa

balogňi sera (e)

š, dž, balogne seri

ľavá strana

banka (e)

š, dž, banki

banka

barevno papiris (o)

š, m, barevne papira

farebný papier

barvaľipen (o)

š, m, barvaľipena

majetok

barvici (o)

š, m, barvici

farbičky

bazutňi sikhaďi (e)

š, dž, bazutne sikhaďi

základná škola

berš (o)

š, m, berša

rok

berša

š, m

narodeniny

beršeskere kotora (o)

š, m, beršeskere kotora ročné obdobie

Betlehemos (o)

Betlehem,
Miesto
narodenia
Ježiša Krista

betlehemos (o)

š, m, betlehema

betlehem,
vianočná
ozdoba

bibacht pro drom (e)

š, dž, bibacht pro
droma

autonehoda

bibachtalo

š, bibachtaľi,
bibachtaleder

nebezpečný

bičhado (o)

š, m, bičhade

odosielateľ

bobi (o)

š, m, bobi

boby

buchľipen (o)

š, m, buchľipena

šírka

bujakos (o)

š, m, bujaka

býk

burkos (o)

š, m, burki

hrad

busos (o)

š, m, busi

autobus

busoskri štacija (e)

š, dž, busoskre štaciji

autobusová
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bajošňipen (o)

stanica
buťakero ďives (o)

š, m, buťakere ďivesa

pracovný deň

butoris (o)

š, m, butora

nábytok

cercha (e), stanos

š, m, cerchi

stan

cesnikos (o)

š, m, cesniki

cesnak

cikňi sikhaďi (e)

š, dž, cikne sikhade

materská
škola

cikno džviros (o)

š, m, cikne džviri

mláďa

ciral (o)

š, m, cirala

tvaroh

cudzincos (o)

š, m, cudzinci

cudzinec

cvičinel, cvičinďas,
cvičinelas, cvičinela

ke, cvičinen

nacvičovať

čau, servus

v

čau

čhavorikano doktoris (o)

š, m, čhavorikane
doktora

detský lekár

čhavorikano stolkos (o)

š, m, čhavorikane stolki detská
sedačka

čhingerel, čhingerďas,
čhingerelas, čhingerela

ke, čhingeren

orezávať

čhorďipen (o)

š, m, čhorďipena

oblievačka

čhura-roja (o)

š, m, čhura-roja

príbor

čitroro (o)

š, m, čitrore

obrázok

čačuňi sera (e)

š, dž, čačune seri

pravá strana

C

Č
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D
š, m, dada

otec

daj (e)

š, dž, daja

mama

dandeskeri pasta (e)

š, dž, dandengere pas

zubná pasta

dandeskero doktoris (o)

š, m, dandengere
doktora

zubný lekár

del nav, ďiňas nav, delas
nav, dela nav

ke, den nav

pomenovať

deňikos (o)

š, m, deňiki

denník

Devleskeri manušňi (e)

š, dž, Devleskeri
manušňi

bohyňa

dikhado

k, dikhaďi

zobrazený

dikhel, dikhľas, dikhelas,
dikhela

ke, dikhen

pozorovať,
obzrieť

dikhiben (o)

š, m, dikhibena

výhľad,
pozorovanie

dilos (o)

š, m, dili

obed

ďinďarďipen (o), dugo,
hosuno

š, m, ďinďarďipena

dĺžka

diz (e)

š, dž, diza

zámok

doaviben (o)

š, m, doavibena

dodávka

doktoriskeri služba

š, m, doktorengere
službi

lekárska
služba

dothovel, dothoďas,
dothovelas, dothovela

ke, dothoven

dopĺňať

dozoris (o), merkiňiben

š, m, dozora

dozor

drabina (e)

š, dž, drabini

rebrík

Vlas veda 2. r.

dad (o)
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drakha (o)

š, m, drakha

hrozno

drom (o)

š, m, droma

cesta,
nadjazd, smer,
vozovka

dromakero phandlo (o),
žandaris

š, m, dromakere
phandle

dopravný
policajt

dromakero pravidlos (o)

š, m, dromakere
pravidla

dopravné
pravidlo

duj džene (o), para

š, m, duj džene

dvojica

dujto karačoňakero
inepos (o)

š, m

2. sviatok
vianočný

dujto phen (e)

š, dž, dujte pheňa

sesternica

dujto phral (o)

š, m, dujte phrala

bratranec

dumakro kotor (o)

š, m, dumakre kotora

téma

dzivo džvirina (e)

š, dž, dzive džvirini

divá zver

džal, geľa, džalas, džala

ke, džan

nástup

džamutro (o)

š, m, džamutre

zať

džanel, džanďas,
džanelas, džanela

ke, džanen

vyznať sa

džiďaripen (o)

š, m, džiďaripena

občerstvenie

dživibnaskero pašaľipen
(o)

š, m, dživipnaskere
pašaľipena

životné
prostredie

ekskurzija (e)

š, dž, ekskurziji

exkurzia

ela/hela

p

bude

E
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F
š, dž, famiľiji

príbuzný

federisaľol, federsaľiľa,
federsaľolas, federsaľola

ke, federisaľon

zlepšiť

fontana (e)

š, dž, fontani

fontána

forminel, forminďas,
forminelas, forminela

ke, forminen

vymodelovať

foros (o)

š, m, fora

námes e,
mesto

foroskero urados (o)

š, m, foroskere uradi

mestský úrad

fotka (e), kipos

š, dž, fotki

fotograﬁa

gada (o), uraviben,
hundri

š, m, gada

oblečenie

galerija (e)

š, dž, galeriji

galéria

gav (o)

š, m, gava

obec

gaveskero
šeralo/šerutno (o)

š, m, gaveskere šerale

obecné
zasupiteľstvo

gaveskero urados (o)

š, m, gaveskere uradi

obecný úrad

geňibnaskero kher (o)

š, m, geňibnaskere
khera

čitáreň

gimnazijum (o)

š, m, gimnazija

gymnázium

gin (o), rachiňiben

š, m, ginde

výpočet

goďaver

k, goďaver, goďaveder

bystrý

gondoľinel, gondoľinďas,
gondoľinelas,

ke, gondoľinen

zamýšľať sa

G
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Vlas veda 2. r.

famiľija (e), fajta

gondoľinela
grupa (e)

š, dž, grupi

skupina

guľipnaskeri sklepa (e)

š, dž, guľipnaskere
sklepi

cukráreň

hakaj (o)

š, m, hakaja

právo

harangos (o)

š, m, harangi

zvonec

hasičiko motoris (o)

š, m, hasičike motora

hasičské auto

hasičiko štacija (e)

š, dž, hasičike štaciji

hasičská
stanica

hasičiko uraviben (o)

š, m, hasičike uravibena hasičský odev

hasičis (o)

š, m, hasiča

hasič

heďos (o)

š, m, heďi

kopec

hiros (o)

š, m, hiri

správa

historija (e)

š, dž, historiji

história

chaben (o)

š, m, chabena

krmivo

chabnaskeri skľepa (e)

š, dž, chabneskere
skľepi

potraviny

chirurgos (o)

š, m, chirurgi

chirurg

ič/idž

p

včera

idejos (o)

š, m, ideja

dátum

igelitos (o)

š, m, igelitki

igelit

H

CH

I
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š, dž, inepike giľa

koleda

inepos savore sentenge
(o), šisva ch

š, m, inepos savore
sentenge

Sviatok
všetkých
svätých

inš tucija (e)

š, m, inš tuciji

inš túcia

interesantno

k, interesantňi,
interesantneder

zaujímavý

internistas (o)

š, m, internis

internista

ispidel, ispidľas,
ispidelas, ispidela

ke, ispiden

poháňať

jag (e)

š, dž, jaga

oheň

jakhengero doktoris (o)

š, m, jakhengere
doktora

očný lekár

jiv (o)

š, m, jiva

sneh

jiveskro manuš (o)

š, m, jiveskre manuša

snehuliak

jogurtos (o)

š, m, jogur

jogurt

kahancos (o)

š, m, kahanci

kahanec

kachňori (o)

š, m, kachňora

kuriatko

kalendariko (o)

k, kalendarike

kalendárny

kamel, kamľas, kamelas,
kamela

ke, kamen

milovať

kamijonos (o)

š, m, kamijoni

kamión

Vlas veda 2. r.

inepiko giľi (e)

J

K

kana tuke o nav

dátum menín

kana uľiľal

dátum narodenia
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kapros (o)

š, m, kapri

kapor

Viľija (e)

š, dž

Štedrý deň

Karačoňa (e)

š, dž

Vianoce

karačoňakere bokeľa (o)

š, m, karačoňakere
bokeľa

vianočný koláč

karačoňakero darkos (o)

š, m, karačoňakere
darki

vianočný
darček

karačoňakeri oplatka (e)

š, m, karačoňakere
oplatki

vianočná
oplátka

karačoňakeri giľi (e)

š, dž, karačoňakere giľa vianočná
koleda

karačoňakero

k, karačoňakeri

vianočný

karačoňakero bakroro (o)

š, m, karačoňakere
bakrore

veľkonočný
baránok

karačoňakero kaštoro (o)

š, m, karačoňakere
kaštora

vianočný
stromček

karačoňakero mangipen (o)

š, m, karačoňakere
mangipena

vianočný vinš

karačoňakero mula ben (o) š, m, karačoňakere
mula bena

vianočný
večierok

kar ca (e)

š, dž, kar ci

kar čka

kerďipen (o)

š, m, kerďipena

výtvor

kerdo

k, kerďi

zariadený

kereka (e)

š, dž, kereki

kruh

kerel športos (o)

š, m, kerel športos

športovanie

kerel, kerďas, kerelas,
kerela

ke, keren

vytvoriť

keriben (o), ačhel pes

š, m, keribena

dianie

khangeri (e)

š, dž, khangera

kostol
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p

spoločne

khetaňiben (o)

š, m, khetaňibena

súvislosť

khetano dživipen (o)

š, m, khetane dživipena spolunažívanie

kidľipen (o)

š, m, kidľipena

zbierka

kije rat

p

podvečer

kislikoskero strojos (o)

š, m, kislikoskere stroja kyslíkový
prístoj

klubos (o)

š, m, klubi

klub

kočija (e)

š, dž, kočiji

kočiar

koľikos (o)

š, m, koľiki

kolík

koľiska (e)

š, dž, koľiski

kolíska

kominos (o)

š, m, komini

komín

konaris (o)

š, m, konara

konár

kopaľinel avri,
kopaľinďas avri,
kopaľinelas avri,
kopaľinela avri

ke, kopaľinen avri

vykopávať

kopaľinel, kopaľinďas,
kopaľinelas, kopaľinela

ke, kopaľinen

okopávať

korbačis (o)

š, m, korbača

korbáč

korčuľi pro ľegos (o)

š, m, korčuľi pro ľegos

korčule na ľad

korkoreskero vakeriben
(o)

š, m, korkoreskere
vakeribena

monológ

korkorutno

k, korkorutňi,
korkorutneder

osamelý

košaris (o)

š, m, košara

kôš

kronika (e)

š, dž, kroniki

kronika

kultura (e)

š, dž, kultura

kultúra

kulturno kher (o)

š, m, kultúrne khera

kultúrny dom

Vlas veda 2. r.

khetane
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L
labarďipen (o)

š, m, labarďipena

horľavina

labaripen (o)

š, m, labaripena

lúč, požiar

lačho ďives (o)

š, m, lačho ďives

pozdrav,
dobrý deň

lačho

k, lačhi, feder

príjemný,
vhodný

lavka (e)

š, dž, lavki

lavica

ľegos (o)

š, m, ľegi

cencúľ

lekhavel, lekhaďas,
lekhavelas, lekhavela /
irinel, pisinel

ke, lekhaven

zapisovať,
opísať

lekhaviben (o), iriňiben

š, m, lekhavibena

opis, zápis

lengero

va

ich

lepeda (e)

š, dž, lepedi

plachta

leperel, leperďas,
leperelas, leperela

ke, leperen

napovedať,
spomínať

leperiben (o)

š, m, leperibena

pamätník,
poznámka

leperiben pro mule (o)

š, m, leperiben pro
mule

pamiatka
zosnulých

lepidlos (o)

š, m, lepidli

lepidlo

letakos (o)

š, m, letaki

leták

ľigenel, ľigenďas,
ľigenelas, ľigenela

ke, ľigenen

koordinovať

ľikerdo avri, barardo avri

k, ľikerďi avri

výchovný

ľikeriben (o)

š, m, ľikeriben

správanie,
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trvanie
š, m, ľila

list

ľiloro (o), listkos

š, m, ľilore

vstupenka

ľiži (o)

š, m, ľiži

lyže

loparis (o)

š, m, lopara

lopár

love (o)

š, m, love

ﬁnancie

lu os (o)

š, m, lu os

vzduch

luluďi (e)

š, m, luluďa

kvet

maľimen jandro (o)

š, m, maľimen jandre

kraslica

maľinel, maľinďas,
maľinelas, maľinela

ke, maľinen

maľovať

maľipen (o)

š, m

výtvarná
výchova

maľišagos (o)

š, m, maľišaga

nákres

mangavipnaskero (o)

š, m, mangavipnaskere

vinšovník

mangipen (o), vinšos

š, m, mangipena

vinš

mangipena (o)

š, m, mangipena

blahoželanie

manušengero žužipen (o)

š, m, manušengere
žužipena

verejný
poriadok

mariben raňigoraha (o)

š, m, maribena
raňigoraha

šibačka

mašina (e)

š, dž, mašini

vlak, prístroj

maškarutňi sikhaďi (e)

š, dž, maškarutne
sikhade

stredná škola

me

va

ja

medovňikos (o)

š, m, medovňika

medovník

Vlas veda 2. r.

ľil (o)

M
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merel, muľas, merelas,
merela

ke, meren

zomrieť

merkindones

p

pozorne

metodika (e)

š, dž, metodiki

metodika

mikulašiskeri čižma (e)

š, dž, mikulašiskere
čižmi

mikulášska
čižma

mira (e)

š, dž, miri

miera

modelis (o)

š, m, modela

model

mochto (o)

š, m, mochte

hrob, pomník

momeľi (e)

š, dž, momeľa

sviečka

mostos (o)

š, m, mos

most

motoris (o)

š, m, motora

auto

muzejumos (o)

š, m, muzejuma

múzeum

na ča ajso, aver, na
sakoďiveseskro

k, na ča ajsi

výnimočný

nacija (e)

š, dž, naciji

národ

nadomuklo

k, nadomukľi,
nadomukleder

zakázaný

nakeriben (o)

š, m, nakeribena

oddych

nalabardo

k, nalabarďi

neosvetlený

nalačho

k, nalačhi

nevhodný

napriphandlo

k, napriphandľi

nepripútaný

narcis (o)

š, m, narcisa

narcis

nasvaľipen (o)

š, m, nasvaľipena

ochorenie

nasvalo manuš (o)

š, m, nasvale manuša

pacient

nena (e)

š, dž, neni

teta

N
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Nevo berš (o)

š, m

Nový rok

ňilajutne prazdňini (o)

š, m, ňilajutne
prazdňini

letné
prázdniny

odborno doktoris (o)

š, m, odborne doktora

odborný lekár

odborno predikhľipen (o)

š, m, odborne
predikhľipena

odborné
vyšetrenie

phen (e)

š, dž, pheňa

sestra

on/jon

va

oni, ony

ora (e)

š, dž, ori

hodiny/a

orgovanos (o)

š, m, orgovani

orgován

paldiloskero

p

popoludnie

paltajsaskero

p

pozajtra

palidžeskero

p

predvčerom

paľikeriben (o)

š, m, paľikeribena

pozdrav

paňa vešeskero

k, paňa vešeskeri

prírodny

paňaľi barva (o)

š, m, paňale barvi

vodová farba

papus (o)

š, m, papi

dedko

parfemos (o), parﬁnos

š, m, parfemi

voňavka

parňi luluďori (e)

š, dž, parne luluďora

snežienka

pašal, paše

p

okolo, vedľa

pašaľipen (o)

š, m, pašaľipena

okolie

Patraďi (e), Patradži

š, dž, Patraďa

Veľká noc

patronos (o), šerutno

š, m, patroni

patrón

pendech (o)

š, m, pendecha

orechy

O
Vlas veda 2. r.

P
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peršo/elšino
karačoňakero inepos (o)

š, m, peršo/elšino
karačoňakero inepos

1. sviatok
vianočný

perumos (o)

š, m, peruma

blesk

phabaj (e)

š, dž, phabaja

jablko

phagerďipen (o)

š, m, phagerďipena

zrúcanina

phagerel, phagerďas,
phagerelas, phagerela

ke, phageren

lámať

phandle, žandara (o)

š, m

polícia

pharipen (o), gondža

š, m, pharipena

starosť

phirado (o)

š, m, phirade

chodník

phirdo manuš (o)

š, m, phirde manuša

chodec

phiriben (o)

š, m, phiribena

pohyb,
prechádzka,
turis ka

phiriben perdal manuša (o)

š, m, phiribena perdal
manuša

prechod pre
chodcov

phral (o)

š, m, phrala

brat

phuri daj (e)

š, dž, phure daja

starká

phuro dad (o)

š, m, phure dada

starký

phuv (e)

š, dž, phuva

pôda

pindrenca, pešones

p

pešo

planos (o)

š, m, plani

plán

plinos (o)

š, m, plini

plyn

pľivarňa (e)

š, dž, pľivarňi

plaváreň

policaj ko/phandlengero
motoris (o)

š, m, policaj ke motora policajné auto

policaj ko/phandlengeri
štacija (e)

š, dž, policaj ke štaciji

policajná
stanica

poliklinika (e)

š, dž, polikliniki

poliklinika
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š, dž, poši

piesok

pošta (e)

š, dž, poš

pošta

prazdňini (o)

š, m, prazdňini

prázdniny

predikhel, predikhľas,
predikhelas, predikhela

ke, predikhen

prezrieť

predmetos (o)

š, m, predme

predmet

pregenel, pregenďas,
pregenelas, pregenela

ke, pregenen

prečítať

prevakerel, prevakerďas,
prevakerelas,
prevakerela

ke, prevakeren

ovplyvniť

prikerel, prikerďas,
prikerelas, prikerela

ke, prikeren

opraviť

prindžarel, prindžarďas,
prindžarelas, prindžarela

ke, prindžaren

spoznať

priphandlo

k, priphandľi,
priphandleder

pripútaný

prithovel, prithoďas,
prithovelas, prithovela

ke, prithoven

prikladať,
priložiť

prosto

k, prosťi

priamy

puntošno

k, puntošňi,
puntošneder

presný

purano berš (o)

š, m, purane berša

starý rok

purvadža (o)

š, m, purvadža

predkovia

pus kakero kher (o)

š, m, pus kakere khera knižnica

puta (o)

š, m, pu

Vlas veda 2. r.

poši (e)

putá
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R
radcas (o)

š, m, radci

poradca

rakindo

k, rakinďi, rakindeder

usporiadaný

rančos (o)

š, m, ranči

ranč

raňig (o)

š, m, raňiga

prút

raťi, rači

p

večer, v noci

raťuno smiripen (o),
kľudos

š, m, raťuno smiripen

nočný pokoj

receptos (o)

š, m, recep

recept

rodel, rodľas, rodelas,
rodela

ke, roden

skúmať

rozthovel, rozthovďas,
rozthovelas, rozthovela

ke, rozthoven

rozmiestniť

rozthoviben (o)

š, m, rozthovibena

triedenie

sadzinel, sadzinďas,
sadzinelas, sadzinela

ke, sadzinen

sadiť

sapuňis (o)

š, m, sapuňa

mydlo

sasťipnaskero manuš (o)

š, m, sasťipnaskere
manuša

liečiteľ

sasťipnaskeri phen (e)

š, dž, sasťipnaskere
pheňa

zdravotná
sestra

sasťipen (o)

š, m, sasťipena

zdravie

sasťipuno (o)

š, m, sasťipune

zdavotníctvo

sastro (o)

š, m, sastre

svokor

sastruno drom (o)

š, m, sastrune droma

železničné

S
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prieces e
š, dž, sasuja

svokra

savoro

va

všetko

semaforis (o)

š, m, semafora

semafor

sentno Mikulašis (o)

š, m, sentno Mikulašis

svätý Mikuláš

serutno kašt (o)

š, m, serutne kašta

zábradlie

servitkica (e)

š, dž, servitkici

servítka

sikhavel, sikhaďas,
sikhavelas, sikhavela

ke, sikhaven

vyznačiť

sikhaviben (o)

š, m, sikhavibena

vyučovanie,
označenie

sikhľarďi (e)

š, dž, sikhľarde

učiteľka

sikhľarďi taška (e)

š, dž, sikhľarde taški

školská
aktovka

sikhľardo

k, sikhľarďi

školský

sikhľardo (o)

š, m, sikhľarde

učiteľ

sikhľardo berš (o)

š, m, sikhľarde berša

školský rok

sikhľipen (o)

š, m, sikhľipena

zvyk

sikhľuvno (o)

š, m, sikhľuvne

školák

sogaľipen (o)

š, m, sogaľipena

služba

suňiben (o)

š, m, suňibena

predstava

sušimen fruk (o)

š, m, sušimen fruk

sušené ovocie

š(v)erboritka (e)

š, dž, š(v)erboritki

šípka

šabľiki (o), švabľiki

š, m, šabľiki

zápalky

šerutno (o), šeralo,
čhibalo, mujalo, angluno

š, m, šerutne

starosta

Vlas veda 2. r.

sasuj (e)

Š
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šifa (e)

š, dž, šiﬁ

loď

špecijano sikhaďi (e)

š, m, špecijane sikhade

špeciálna
škola

štacija (e), alomašis

š, m, štaciji

stanica

štreka (e), sastruno drom

š, dž, štreki

železničná trať

šuﬂada (e), šuﬂados

š, dž, šuﬂadi

zásuvka

šukariben (o)

š, m, šukaribena

ozdoba

šunel, šunďas, šunelas,
šunela

ke, šunen

poslúchať

tajsa

p

zajtra

tecinel pes, tecinďas pes,
tecinelas pes, tecinela
pes

ke, tecinen pes

páči sa

tele - upre phiriben (o)

š, m, tele - upre
phiribena

vychádzka

telefonos (o)

š, m, telefoni

telefón

terňi (e)

š, dž, terne

nevesta

teštoskero skalčimen
manuš (o)

š, m, teštoskere
skalčimen manuša

zdravotne
pos hnutý
človek

than (o)

š, m, thana

stanovište,
miesto

than prekal o motora (o)

š, m, thana prekal o
motora

parkovisko

them (o), sera

š, m, thema

oblasť, vlasť

themeskro džaniben (o)

š, m

vlas veda

T
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š, m, themutne

občan

thoviben (o)

š, m, thovibena

návrh

thud (o)

š, m, thuda

mlieko

tosara

p

ráno

tosarastar

p

zarána

tradicija (o)

š, m, tradiciji

tradície

traktoris (o)

š, m, traktora

traktor

trefa (e)

š, dž, treﬁ

zásah

trin džene (o)

š, m

trojica

trin kraľi (o)

š, m

Traja králi

trolejbusis (o)

š, m, trolejbusa

trolejbus

tumari

va

vaša

tumen

va

vy

tumenge

va

vám

uca (e), uľica

š, dž, uci

ulica

uči sikhaďi (e)

š, dž, uče sikhade

vysoká škola

učiben (o)

š, m, učibena

výška

ulav, ulaďas, ulavelas,
ulavela

ke, ulaven

rozdiel

uľilo gindo (o)

š, m, uľile ginde

rodné číslo

vakeriben (o), duma

š, m, vakeribena

dialóg,
diskusia

vakeribnaris (o),
paramisaris

š, m, vakeribnara

rozprávač

Vlas veda 2. r.

themutno (o)

U

V
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vasno

vasňi, vasneder

významný

vašalos (o), bigľaris,
bigľajzis

š, m, vašali

žehlička

vencos (o)

š, m, venci

veniec

verdanoro (o)

š, m, verdanore

vozík

vičiňiben (o)

š, m, vičiňibena

pozvánka

vičiňiben (o)

š, m, vičiňibena

telefonát

vilaňis (o)

š, m, vilaňa

električka

visarel, visarďas,
visarelas, visarela

ke, visaren

meniť

visariben (o)

š, m, visaribena

premena

voďori (o)

š, m, voďara

dušička

voľno ďives/džives (o)

š, m, voľne ďivesa

voľný deň

vudar (o)

š, m, vudara

dvere

vudud (o)

š, m, vudud

elektrina

vududeskero

k, vududeskere

osvetlený

zairinel, zairinďas,
zairinelas, zairinela,
lekhavelas

ke, zairinen

zaznamenávať

zijan (o)

š, m, zijan

škoda

zor (e)

š, dž, zora

sila

š, m, žužipnaskere
prisikľibena

hygienický
návyk

Z

Ž
žužipnaskero prisikľiben (o)
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Vlas veda 3. r.

Vlas veda
3. ročník
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A
ačhado (o)

š, m, ačhade

zástanca

ačhavel, ačhaďas,
ačhavelas, ačhavela

ke, ačhaven

zostaviť,
vybudovať

ačhaviben (o)

š, m, ačhavibena

stavba

ačhel, ačhaďas, ačhelas,
ačhela

ke, ačhen

nastať, ustáť,
vzniknúť

ačhiben (o)

š, m, ačhibena

udalosť

adaďivesutno

k, adaďivesutňi,
adaďivesutneder

dnešný

agor (o)

š, m, agora

okraj, záver

achaľuvno

k, achaľuvňi,
achaľuvneder

zrozumiteľný

ajsipen (o)

š, m, ajsipena

vlastnosť

akanutno idejos (o)

š, m, akanutne ideja

súčasnosť

ak vno

k, ak vňi, ak vneder

ak vny

amal (o)

š, m, amala

priateľ

amari

va

naša

anglal

p

vopred

anglal savorende

k, anglal savorende,
anglal savorendeder

c žiados vý

angluno

k, angluňi, angluneder

predchádzajúci

angluno vudar (o)

š, m, anglune vudara

vchod

arakhade thema (o)

š, m, arakhade thema

chránené
územie

arakhavel, arakhaďas,
arakhavelas, arakhavela

ke, arakhaven

chrániť
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š, m, arakhavibena

vynález

arakhel, arakhľas,
arakhelas, arakhela

ke, arakhen

objaviť

arakhiben (o)

š, m, arakhibena

objavenie

ašunďipen (o)

š, m, ašunďipena

sláva

ašundo

k, ašunďi, ašundeder

svetoznámy

autoris (o)

š, m, autora

autor

avel pašeder, avelas
pašeder, avľas pašeder,
avela pašeder

ke, aven pašeder

priblížiť,
priblížovať sa

avel upre, avľas upre,
avelas upre, avela upre

ke, aven upre

zis ť,
uvedomiť si

aver thema (o)

š, m, aver thema

zahraničie

averipen (o)

š, m, averipena

rozdiel

avluno

k, avluňi, avluneder

budúci

avel avri, avľas avri,
avelas avri, avela avri

ke, aven avri

podariť sa,
vydariť,
vychádzať

del avri, diňas avri,
delas avri, dela avri

ke, den avri

vydať

avriparňalo

k, avriparňaľi,
avriparňaleder

vysvetlený

avriphendo

k, avriphenďi,
avriphendeder

vyhlásený

rodel avri, rodľa avri,
rodelas avri, rodela avri

ke, roden avri

vyhľadať

čhivel avri, čhiďas avri,
čhivelas avri, čhivela ...

ke, čhiven avri

vyraziť

čuľol avri, čuľiľas avri

ke, čhuľon avri

vy ecť

Vlas veda 3. r.

arakhaviben (o)
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avri, čuľolas avri,
čhuľola avri
avridikhiňiben (o)

š, m, avridikhiňibena

poduja e

khelel avri, khelďas avri,
khelelas avri, khelela
avri

ke, khelen avri

súťažiť

avrimakhlo

k, avrimakhľi,
avrimakhleder

vymazaný

maľinel avri, maľinďas
avri, maľinelas avri,
maľinela avri

ke, maľinen avri

vymaľovať

avriphendo manuš (o)

š, m, avriphende
manuša

svedok

avrirodkerdo (o)

š, m, avrirodkerde

vyhľadávač

avutňipen (o), avutno

š, m, avutňipena

budúcnosť

balimen papiris (o)

š, m, balimen papira

baliaci papier

baňakero (o)

š, m, baňakere

baník

bara zorakero

k, bara zorakeri, bara
zorakeder

energický

bararďi (e)

š, dž, bararde

rastlina

barariben (o)

š, m, bararibena

pleso,
pestovanie

bari sklepa (e)

š, m, bare sklepi

nákupné

B
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centrum
k, barnasťi,
barnasteder

hnedá

baro

k, bari, bareder

veľký,
rozsiahlý,
dôležitý

baro paňi (o)

š, m, bare paňa

záplava

Baro verdan (o)

š, m

Veľký voz

baro veš (o)

š, m, bare veša

prales

barol, bariľas, barolas,
barola

ke, baron

rásť,
pribudnúť

baronos (o)

š, m, baroni

barón

barvaľipen (o)

š, m, barvaľipena

bohatstvo,
klenot, poklad

bašaviben (o)

š, m, bašavibena

hudba

bazutňiben (o)

š, m, bazutňibena

základ

belavo

k, belavi, belaveder

modrá

bešiben (o)

š, m, bešibena

pobyt, sídlo

bešiben dumaha (o)

š, m, bešibena dumaha beseda

bešel, bešľas, bešelas,
bešela

ke, bešen

sadnúť, sedieť

bibachtaľipen (e)

š, dž, bibachtaľipena

kliatba

bibachtalo

k, bibachtaľi,
bibachtaleder

nešťastný

bičhado (o)

š, m, bičhade

poslanec

binos (o)

š, m, bini

hriech

bludzinel, bludzinďas,
bludzinelas, bludzinela

ke, bludzinen

zablúdiť

buke (o)

š, m

pľúca

Vlas veda 3. r.

barnasto
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but džviri (o)

š, m, but džviri

stádo

buťakero

k, buťakeri, buťakeder

pracovitý

calo

k, caľi, caleder

celý

Cikno verdan (o)

š, m

Malý voz

cikňol, cikňiľas,
cikňolas, cikňola

ke, cikňon

klesnúť,
poklesnúť

cirdejakhengero

k, cirdejakhengeri,
cirdejakhengeder

pútavý

cirdel o jakha ke peste,
cirdľas ..., cirdelas ...,
cirdela ...

ke, cirden o jakha ke
peste

vzbudzovať

ča ajso

k, ča ajsi

bežný

čačeste

k, čačeste

naozaj,
skutočne

čačipen (o), čačo, čačas

š, m, čačipena

skutočnosť

čerchinel, čerchinďas,
čerchinelas, čerchinela

ke, čerchinen

šuchotať

čeri (o)

š, m

obloha

čhaj (e)

š, dž, čhaja

dievčina

čhavorikano kutocis (o)

š, m, čhavorikane ku ci detský kú k

čhindo paťiben (o)

š, m, čhinde paťibena

krivda

čhindo pro jepaš

k, čhinďi pro jepaš

rozkrojený

čhivel pro jakha,
čhiďas ..., čhivelas ...,

ke, čhivenas pro
jakha

vyčítať

C

Č
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čhivela ...
š, dž, čika

bahno, hlina

čirlatuno

k, čirlatuňi,
čirlatuneder

starobylý

čitreskero ľil (o)

š, m, čitrengere ľila

časopis

čorkeriben (o)

š, m, čorkeribena

krádež

čoro

k, čori, čoreder

chudobný

čučo than (o)

š, m, čuče thana

plocha

daral, daraďas, daralas,
darala

ke, daran

obávať sa

daravel, daraďas,
daravelas, daravela

ke, daraven

ohrozovať

del čačipen, diňas
čačipen, delas čačipen,
dela čačipen

ke, den čačipen

uznať

del nav, diňas nav,
delas nav, dela nav

ke, den nav

pomenovať

del paťiv, diňas paťiv,
delas paťiv, dela paťiv

ke, den paťiv

obdivovať

del te džanel, diňas te
džanel, delas te džanel,
dela te džal

ke, den te džanel

odkázať

del, diňas, delas, dela

ke, den

poskytnúť

demado

k, demaďi, demadeder

ranený

dičhol, dičhiľas,
dičholas, dičhola

ke, dičhon

vyzerať

Vlas veda 3. r.

čik (e)

D
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dikhado (o)

š, m, dikhade

pozorovateľ

dikhel, dikhľas,
dikhelas, dikhel

ke, dikhen

všímať, vidieť,
uvidieť

dikhiben (o)

š, m, dikhibena

obzor,
pohľad,
prehliadka

diloskijeratutňi sera (e)

š, dž

juhozápad

dilostosarutňi sera (e)

š, dž

juhovýchod

ďinďarďipen (o)

š, m, ďinďarďipena

dĺžka

dino paňi (o)

š, m, dine paňa

zavlažovanie

ďives (o), džives

š, m, ďivesa

deň

dodžanel, dodžanľas,
dodžanelas, dodžanela

ke, dodžanen

dozvedieť sa

dochudel, dochudľas,
dochudelas, dochudela

ke, dochuden

získať

domukel, domukľas,
domukelas, domukela

ke, domuken

dopus ť

dorengeri (e)

š, dž, dorengere

sieť

dothodo

k, dothoďi, dothodeder spojený

dothovel, dothoďas,
dothovelas, dothovela

ke, dothoven

doplniť

dromakeri mapa (e)

š, dž, dromakere mapi

cestná mapa

dromarel, dromarďas,
dromarelas, dromarela

ke, dromaren

cestovať

dumo (o)

š, m, dume

chrbát

durutňiben (o)

š, m, durutňibena

vzdialenosť

durutno

k, durutňi, durutneder

vzdialený

dvora (e)

š, dž, dvori

nádvorie

džal andre, geľas andre,

ke, džan andre

vojsť
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džalas andre, džala
andre
ke, džan dureder

postupovať

džal paňeha, geľas
paňeha, džalas paňeha,
džala paňeha

ke, džan paňeha

splavovať

džal te dikhel, geľas te
dikhel, džalas te dikhel,
džala te dikhel

ke, džan te dikhel

navš viť

džal, geľas, džalas, džala

ke, džan

ísť

džanel, džanďas,
džanelas, džanela

ke, džanen

vedieť

džaniben (o)

š, m, džanibena

schopnosť

džanľipen (o)

š, m, džanľipena

význam

enciklopedija (e)

š, dž, enciklopediji

encyklopédia

euro (o)

š, m, eura

euro

Europakeri unija (e)

š, dž

Európska únia

faďimen

k, faďimen,
faďimeneder

zamrznutý

fala (e)

š, dž, faľi

stena

federipen (o), lačhipen

š, m, federipena

výhoda

forma (e)

š, dž, formi

postava

Vlas veda 3. r.

džal dureder, geľas
dureder, džalas
dureder, džala dureder

E

F
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foros (o)

š, m, forova

mesto,
námes e

forutno them (o)

š, m, forutne thema

mestská
krajina

furt

p

často

garuďipen (o)

š, m, garuďipena

tajomstvo,
záhada

garudo

k, garuďi, garudeder

záhadný

garuvel, garuďas,
garuvelas, garuvela

ke, garuven

ukrývať,
zahaliť

gavutno them (o)

š, m, gavutne thema

genďi (e)

š, m, genďa

vidiecka
krajina
kniha,
učebnica

giľi (e)

š, dž, giľa

melódia,
pieseň

ginel, ginďas, ginelas,
ginela, rachinďa

ke, ginen

spočítať

globusis (o)

š, m, globusa

glóbus

goďaver

k, goďaver, goďaveder

múdry

gondoľinel anglal,
gondoľinďas anglal,
gondoľinelas ...,
gondoľinela ...

ke, gondoľinen anglal

naplánovať

gondoľinel,
gondoľinďas,

ke, gondoľinen

zamýšľať,
rozmýšľať,

G
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gondoľinelas,
gondoľinela

uvažovať

gondoľipen (o)

š, m, gondoľipena

myšlienka,
nápad

guľipnaskeri sklepa (e)

š, dž, guľipnaskere
sklepi

cukráreň

haca (e)

š, dž, haci

priehrada

hakaj (o), čačipen

š, m, hakaja

právo

hangos (o)

š, m, hangi

zvuk

hazdlo upre

k, hazdľi upre

strmý

heďi (o)

š, m, heďa

pohorie

hiros (o)

š, m, hiri

správa

historija (e)

š, dž, historiji

dejiny

historiko nabisteripen
(o)

š, m, historike
nabisteripena

historická
pamiatka

hotelis (o)

š, m, hotela

hotel

hrabinel, hrabinďas,
hrabinelas, hrabinela

ke, hrabinen

hrabať

hurňaľol, hurňaľiľas,
hurňaľolas, hurňaľola

ke, hurňaľon

le eť

chaben (o)

š, m, chabena

jedlo
(potraviny)

chaňig (e)

š, dž, chaňiga

studňa,
prameň

H
Vlas veda 3. r.

CH
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char (o)

š, m, chara

jaskyňa

chasna (e)

š, dž, chasňi

účel

chasňarel, chasňarďas,
chasňarelas, chasňarela

ke, chasňaren

používať,
využívať

chasňaviben (o)

š, m, chasňavibena

úžitok

chmurinel pes,
chmurinďas pes,
chmurinelas pes,
chnurinela pes

ke, chmurinen pen

zamračiť sa

chochadones

p

umelo

chochaviben (o)

š, m, chochavibena

klamstvo,
falšovanie

chor (e)

š, dž, chora

priekopa

chudel paťiv, chudľas
paťiv, chudelas paťiv,
chudela paťiv

ke, chuden paťiv

uznávať,
uznať

chudel, chudľas,
chudelas, chudela

ke, chuden

dostať, držať,
chy ť

churdo

k, churďi, churdeder

drobný

idejos (o)

š, m, ideji

doba, počasie

igen

p

veľmi

igen lačho

k, igen lačhi

ohromný

interesantno

k, interesantňi,
interesantneder

zaujímavý

ispidel, ispidľas,
ispidelas, ispidela

ke, ispiden

stlačiť

I
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ispidle genďi (o)

š, m, ispidle genďa

kníhtlač

ispidľipen (o)

š, m, ispidľipena

tlačidlo

istotnones

p

určite

jekh pal aver

p

postupne

jekh pre aver

p

vrstva

jekhetaňardo (o)

š, m, jekhetaňarde

spojenec

jekhetano

k, jekhetaňi,
jekhetaneder

jednotný

jekhmolardo

k, jekhmolarďi,
jekhmolardeder

rovnocenný

jivuno

k, jivuňi, jivuneder

zasnežený

kalo

k, kaľi, kaleder

čierny, tmavý

kamašľi (o)

š, m, kamašľi

obuv

kamľaripen (o)

š, m, kamľaripena

túžba

kampel leske, kampľas
leske, kampelas leske,
kampela leske

ke, kampel lenge

potrebovať

kampľipen (o)

š, m, kampľipena

potreba

kandošis (o)

š, m, kandoša

pas er

karačoňakero bešiben
(o)

š, m, karačoňakere
bešibena

vianočná
besiedka

kartografos (o)

š, m, kartograﬁ

kartograf

keraťutno sera (e)

š, dž

sever

keraťutnoraťutno sera (e)

š, dž

severozápad

J
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keraťutnotosarakri sera (e) š, dž

severovýchod

kerďipen (o)

š, m, kerďipena

čin, spôsob,
výroba,
výrobok

kerdo

k, kerďi

urobený

kereka (e)

š, dž, kereki

kruh, oblúk

kerel averipen, kerďas
averipen, kerelas
averipen, kerela
averipen

ke, keren averipen

líšiť sa

kerel buťi, kerďas buťi,
kerelas buťi, kerela buťi

ke, keren buťi

pracovať

kerel goďaha, kerďas
goďaha, kerelas
goďaha, kerela goďaha

ke, keren goďaha

riešiť

kerel khetane buťi,
kerďas khetane buťi,
kerelas ..., kerela ...

ke, keren khetane buťi

spolupracovať

kerel, kerďas, kerelas,
kerela

ke, keren

robiť, konať,
tvoriť,
vytvoriť

khameskero

k, khameskeri,
khameskereder

slnečný

khangeri (e)

š, dž, khangera

kaplnka

khetane gada (o)

š, m, khetane gada

súprava

khetanes

p

spoločne

khetaňiben (o)

š, m, khetaňibena

súčasť

khetano

k, khetaňi, khetaneder

spoločný,
vzájomný
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ke, kiden avri

voliť

kidel, kidľas, kidelas,
kidela

ke, kiden

zbierať

klasa (e)

š, dž, klasi

trieda

kompjuteris (o)

š, m, kompjuteri

počítač

kompjuteriskeri mapa (e)

š, dž, kompjuteriskere
mapi

počítačová
mapa

korkoro

k, korkori, korkoreder

jednotlivý,
samostatný,
osobitný

košiben (o)

š, m, košibena

preklia e

kotor (o)

š, m, kotora

kúsok

kutocis (o)

š, m, ku ci

kú k

labol, labiľas, labolas,
labola

ke, labon

žiariť

lačhi jakh (e)

š, dž, lačhe jakha

postreh

lačhi phuv (e)

š, dž, lačhe phuva

úrodný

lačho

k, lačhi, feder

dobrý,
správny

legenda (e)

š, dž, legendi

legenda

ľegoskero

k, ľegoskeri,
ľegoskereder

ľadový

lekhaďi slovačiko čhib (e)

š, dž

spisovná
slovenčina

lekhado, irimen

k, lekhaďi

spisovný,
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kidel avri, kidľas avri,
kidelas avri, kidela avri

L
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zapísaný
lekhavel, lekhaďas,
lekhavelas, lekhavela,
obirinel

ke, lekhaven

opísať

lekhaviben (o)

š, m, lekhavibena

opis

ľenča (e)

š, dž, ľenči

znamienko

leperel, leperďas,
leperelas, leperela

ke, leperen

pripomínať,
spomenúť

ľigenel, ľigenďas,
ľigenelas, ľigenela

ke, ľigenen

odviesť

ľikerel, ľikerďas,
ľikerelas, ľikerela

ke, ľikeren

ovládať,
zachovať

ľil (o)

š, m, ľila

doklad, lis na

lilo

k, liľi, lileder

ﬁalová

ľivinďipen (o)

š, m, ľivinďipena

strelka

loko

k, loki, lokeder

jednoduchý

loľi

k, loľi, loleder

červená

luluďengeri sklepa (e)

š, dž, luluďengere
sklepi

kve nárstvo

lumakre seri (o)

š, m, lumakre seri

svetové
strany

lumakro

k, lumakri

svetový

lumakro ačhiben (o)

š, m, lumakre ačhibena dobrodružstv
o

lumakro paňa-vešengro
dochudľipen (o)

š, m, lumakre paňasvetové
vešengre dochudľipena prírodné
dedičstvo
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M
k, maj ajsi

podobný

maľi (o)

š, m, maľa

pole

maľiben (o)

š, m, maľibena

náčrt, nákres,
maľba

mangel, mangľas,
mangelas, mangela

ke, mangen

požiadať

manuša angľuňa
voďaha (o)

š, m

vodstvo

mapa (e)

š, dž, mapi

mapa

maravipen (o)

š, m, maravipena

rozbroj

marďipen (o), nabiripen

š, m, marďipena

únava

marel, marďas,
marelas, marela

ke, maren

mučiť

mariben (o)

š, m, maribena

boj

maribnaskero than (o)

š, m, maribnaskere
thana

bojisko

medicina (e)

š, dž, medicini

medicína

megafonos (o)

š, m, megafoni

megafón

merel, muľas, merelas,
merela

ke, meren

zahynúť,
zomrieť

miš ben (o), lačhipen

š, m, miš ben

pohodlne

mochto (o)

š, m, mochte

hrobka

monitoris (o)

š, m, monitora

monitor

mosarel, mosarďas,
mosarelas, mosarela

ke, mosaren

porušiť

motorengeri tovarňa (o)

š, dž, motorengere

automobilový

Vlas veda 3. r.

maj ajso
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tovarňi

priemysel

muj (o)

š, m, muja

tvar

mukhel, mukhľas,
mukhelas, mukhela

ke, mukhen

spúšťať, vzdať

mulano

k, mulaňi

smrteľný

naamal (o)

š, m, naamala

nepriateľ

nabisteriben (o)

š, m, nabisteripena

pamiatka

na bludzinel,
na bludzinďas,
na bludzinelas,
na bludzinela

ke, na bludzinen

nezablúdiť

na ča ajso,
nasakoďiveseskro

k, na ča ajsi

výnimočný

na domukhel,
na domukhľas,
na domukhelas,
na domukhela

ke, na domukhen

zakázať,
zabrániť

na mosarel,
na mosarďas,
na mosarelas,
na mosarela

ke, na mosaren

neporušiť

na pomukhel,
na pomukhľas,
na pomukhelas,
na pomukhela

ke, na pomukhen

nevzdávať

naprimukhlo

k, naprimukhľi,
naprimukhleder

neprístupný

N
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p

nechápavo

nabisterdo

š, m, nabisterďi

nezabudnuteľný

nacijakero parkos (o)

š, m, nacijakere parki

národný park

nadomardo

k, nadomardo,
nadomardeder

neúnavný

nadur

p

neďaleko

nagoďakero

k, nagoďakeri,
nagoďakeder

neuvedomelý

napaťivalo

k, napaťivaľi

nečestný

naprimuklo

k, naprimukľi

ohradený

naprindžardo

k, naprindžarďi,
naprindžardeder

neznámy

naprindžardo than (o)

š, m, naprindžarde
thana

neznáme
miesto

naprindžardo them (o)

š, m, naprindžarde
thema

neznáma
krajina

nasvaľipen (o)

š, m, nasvaľipena

choroba,
ochorenie

nav (o)

š, m, nava

názov

ňič na kerel, ňič na
kerďas, ňič na kerelas,
ňič na kerla

ke, ňič na keren

oddychovať

objektos (o)

š, m, objek

objekt

opruno/upruno (o)

š, m, oprune

povrch

oranžovo

k, oranžovo

oranžová

Vlas veda 3. r.

naachaľuvnes

O
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P
padakos (o)

š, m, padaki

padák

pal dojekh sera

k, pal dojekh sera

všestranný

palacis (o)

š, m, palaca

palác

paluno, agorutno

k, paluňi

posledný

paňa-vešakero
barvaľipen (o)

š, m, paňa-vešakere
barvaľipena

prírodné
bohatstvo

paňakero pľivcos (o)

š, m, paňakere pľivci

moreplavec

papi pre papende (o)

š, m, papi pre papende

generácia

papiriko sklepa (e)

š, dž, papirike sklepi

papiernictvo

parlamentos (o)

š, m, parlamen

parlament

parňi

k, parňi, parneder

biela

parsuma (e)

š, dž, parsumi

podoba

parundo

k, parunďi

pochovaný

paša (e)

š, dž, paši

paša

pašľipen (o)

š, m, pašľipena

vodorovná
poloha

pašľibnaskero

k, pašľibnaskeri

vodorovný

pašutno (o)

š, m, pašutne

sused

paťaviben (o)

š, m, paťavibena

vyznanie

paťiv (e)

š, dž, paťiva

obdiv, úcta

paťivalo

k, paťivaľi

svedomitý

pavilonos (o)

š, m, paviloni

pavilón

perel pro jilo, peľas pro
jilo, perelas ..., perela ...

ke, peren pro jilo

očariť

peribnaskero

k, peribnaskeri

príslušný

peskero, peskro

va

svoj
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ke, phageren

rozbiť, zlomiť,
porozbíjať

phandel, phandľas,
phandelas, phandela

ke, phanden

zamknúť,
zatvoriť

phari buťi (e)

š, dž, phare buťa

drina

pharo

k, phari, phareder

náročný

phenďipen (o)

š, m, phenďipena

vysvetlivka

phenel soske, phenďas
soske, phenelas soske,
phenela soske

ke, phenen soske

zdôvodniť

phenel, phenďas,
phenelas, phenela

ke, phenen

vysvetliť

pherďarel, pherďarďas,
pherďarelas,
pherďarela

ke, pherďaren

naplniť

phirel upre-tele, phirlas
upre-tele, phirďas upretele, phirela upre-tele

ke, phiren upre-tele

blúdiť

phirel, phirďas,
phirelas, phirela

ke, phiren

pohybovať,
stúpať

phundrado šereskro (o)

š, m, phundrade
šereskre

tvorca

phundravel,
phundraďas,
phundravelas,
phundravela

ke, phundraven

otvoriť

phuv (e)

š, dž, phuva

územie

Phuv (e)

š, dž

Zem

phuvalo upruňiben (o)

š, m, phuvale

zemský
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phagerel, phagerďas,
phagerelas, phagerela
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upruňibena

povrch

phuvalo

k, phuvaľi, phuvaleder

zemský

pilotos (o)

š, m, pilo

pilot

piskinel, piskinďas,
piskinelas, piskinela

ke, piskinen

pískať

planeta (e)

š, dž, plane

planéta

planos (o), gondoľipen

š, m, plani

plán

plazma (e)

š, dž, plazmi

plazma

podel, podiňas,
podelas, podela

ke, poden

podať

podkerdo

k, podkerďi

vyznačený

Polarka (e)

š, dž

Polárka

poli ka (e)

š, dž, poli ki

poli ka

poťinel, poťinďas,
poťinelas, poťinela

ke, poťinen

pla ť

predikhľipen (o)

š, m, predikhľipena

obhliadka

prelel, preiľas, prelelas,
prelela

ke, prelen

prebrať

preľigenel, preľigenďas,
preľigenelas,
preľigenela

ke, preľigenen

preniesť

premukhlo

k, premukhľi

oslobodený

prephenel, prephenďas,
prephenelas,
prephenela

ke, prephenen

obhajovať

prerodel, prerodľas,
prerodelas, prerodela

ke, preroden

preskúmať

prethovel, prethoďas,
prethovelas, prethovela

ke, prethoven

presunúť
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ke, prikeren

upraviť,
opraviť

prindžarďutno

k, prindžarďutňi,
prindžarďutneder

známy

prindžarel,
prindžarďas,
prindžarelas,
prindžarela

ke, prindžaren

spoznávať

phandel kija, phandľas
kija, phandelas kija,
phandela kija

ke, phanden kija

pripevniť

prjamka (e)

š, dž, prjamki

priamka

probaľinel,
probaľinďas,
probaľinelas,
probaľinela

ke, probaľinen

pokúsiť sa,
vyskúšať

profesoris (o)

š, m, profesora

profesor

programos (o)

š, m, programi

program

projektos (o)

š, m, projek

projekt

propagačno ľil/papiris
(o)

š, m, propagačné ľila

propagačný
leták

raj (o)

š, m, raja

panovník

rajarel, rajarďas,
rajarelas, rajarel,
ľigenel

ke, rajaren

vládnuť

rakinel, rakinďas,
rakinelas, rakinela

ke, rakinen

skladať

Vlas veda 3. r.

prikerel, prikerďas,
prikerelas, prikerela
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rakiňiben (o)

š, m, rakiňibena

skladačka

raňig (e)

š, dž, raňiga

prút

raňigalo

k, raňigaľi

prútený

rašaj (o)

š, m, rašaja

kňaz

rat ratestar

k, rat ratestar

dedičný

raťutno sera (e)

š, dž

západ

reaginel, reaginďas,
reaginelas, reaginela

ke, reaginen

reagovať

regulinel, regulinďas,
regulinelas, regulinela

ke, regulinen

regulovať

reštauracija (e)

š, dž, reštauraciji

reštaurácia

rezbaris (o)

š, m, rezbara

rezbár

rodel, rodľas, rodelas,
rodela

ke, roden

hľadať, pátrať

rodkerdo

k, rodkerďi,
rodkerdeder

vyhľadávaný

rozperel, rozpeľas,
rozperlas, rozperela

ke, rozperen

rozpadnúť

rozthovel pro seri,
rozthoďas pro seri,
rozthovelas pro seri,
rozthovela pro seri

ke, rozthoven pro seri

rozmiestniť

rozthovel, rozthoďas,
rozthovelas, rozthovela

ke, rozthoven

rozdeliť

ruginel, ruginďas,
ruginelas, ruginela

ke, ruginen

kopať

rušiben (o)

š, m, rušibena

konﬂikt

ružica (e)

š, dž, ružici

ružica

ružovo

k, rožovo, ružoveder

ružová

144

S
k, sakoďiveseskri

obvyklý

sasťarel, sasťarďas,
sasťarelas, sasťarela

ke, sasťaren

ošetrovať

sasťol, sasťiľa, sasťolas,
sasťola

ke, sasťon

liečiť

sasťaripen (o)

š, m, sasťaripena

liečenie

sasťipnaskero kerďipen
(o)

š, m, sasťipnaskere
kerďipena

liečebný účel

savoro pal o manuš

š, m, savoro pal o
manuša

údaj

sera (e), visaripen,
orijentacija

š, m, seri

strana, oblasť,
smer,
orientácia

serakeri ružica (e)

š, dž, serakere ružici

smerová
ružica

sidliskos (o)

š, m, sidliska

sídlisko

sikhľuvibnaskeri ora (e)

š, dž, sikhľuvibnaskere
ori

vyučovacia
hodina

sikhado

k, sikhaďi, sikhadeder

vzdelaný

sikhavel pre varekaste,
sikhaďas pre varekeste,
sikhavelas ..., sikhavela
...

ke, sikhaven pre
varekaste

namieriť

sikhavel, sikhaďas,
sikhavelas, sikhavela

ke, sikhaven

naučiť,
ukazovať,
predstaviť,
naznačiť,
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sakoďiveseskro
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znázorniť,
zobrazovať,
predviesť
sikhaviben (o)

š, m, sikhavibena

ukážka

sikharde love (o)

š, m, sikharde love

školné

sikhľuvno (o)

š, m, sikhľuvne

študent

sikhardo žužipen (o)

š, m, sikharde žužipena školský
poriadok

sikhľuviben (o)

š, m, sikhľuvibena

štúdium

skamindoro (o)

š, m, skamindore

stolček

slovačiko čhib (e)

š, dž

slovenský
jazyk

slovačiko himna (e)

š, dž

slovenská
hymna

Slovačiko mapa (e)

š, dž, Slovačike mapi

mapa
Slovenska

slugaďis/slugadžis (o)

š, m, slugaďa

vojak

snemos (o)

š, m, snemi

snem

soba (e)

š, dž, sobi

izba

sogaľindo avri

k, sogaľinďi avri

zaslúžený

sogaľinel, sogaľinďas,
sogaľinelas, sogaľinela

ke, sogaľinen

slúžiť

sojegaver

k, sojegaver

podobný

somnakuno, kuč

k, somnakuňi,
somnakuneder

vzácny

staďi (e)

š, dž, staďa

klobúk

sťinos (o)

š, m, sťini

suňiben (o)

š, m, suňibena

predstava

surﬁňiben (o)

š, m, surﬁňibena

surfovanie
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eň

Š
k, šargi, šargeder

žltý

šelberša (o)

š, m, šelberša

storočie

šeľijako, aver

k, šeľijako

rôzny,
rozličný

šerutno (o), prezidentos

š, m, šerutne

prezident

šivo

k, šivi, šiveder

sivá

šoros (o)

š, m, šori

poradie

špijonos (o)

š, m, špijoni

špión

štar nel, štar nďas,
štar nelas, štar nela

ke, štar nen

vyštartovať

š tos (o)

š, m, š

š t

šukariben (o)

š, m, šukaribena

krása,
výzdoba

šunel, šunďas, šunelas,
šunela

ke, šunen

počuť, cí ť

taboris (o)

š, m, tabora

osada

tel e/o

p

počas

televiza (e)

š, dž, televizi

televízor

telphuvakro

k, telphuvakri

podzemný

teluňipen (o)

š, m, teluňipena

nížina

termalno paňi (o)

š, m, termalne paňa

termálna
voda

terno

k, terňi, terneder

mladý

terno čhavo (o)

š, m, terne čhave

mládenec
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šargo
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teštos (o)

š, m, teš

pohybová
sústava

thagaripen (o), baro
than

š, m, thagaripena

ríša

than (o)

š, m, thana

miesto, terén,
poloha

than prekal vareso (o)

š, m, thana prekal
vareso

sklad

them (o)

š, m, thema

vlasť, štát,
krajina

themeskre love (o)

š, m, themeskre love

mena

themeskro
avriphukaďipen (o)

š, m, themeskre
avriphukaďipena

vlas zrada

thodo

k, thoďi

určený

thodo andro drom

ke, thode andro drom

prekážka

thovel khetane, thoďas
khetane, thovelas
khetane, thovela
khetane

ke, thoven khetane

spájať

thovel lav, thoďas lav,
thovelas lav, thovela lav

ke, thoven lav

prikázať

thovel pre, thoďas pre,
thovelas pre, thovela
pre

ke, thoven pre

zdôrazniť

thovel, thoďas,
thovelas, thovela

ke, thoven

položiť,
naložiť

thovibnaskero than (o)

š, m, thovibnaskere
thana

kúpeľné
mesto

thulo

k, thuľi, thuleder

mohutný
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š, dž, toale

toaleta

tragicko

k, tragicko, tragickeder

tragicky

traj nel, traj nďas,
traj nelas, traj nela

ke, traj nen

vyjednávať

tronos (o)

š, m, troni

trón

turistas (o),
phiribnaskero

š, m, turis

turista

turis cko drom (o)

š, m, turis ke droma

turis cká
trasa

turis cko mapa (e)

š, dž, turis ke mapi

turis cká
mapa

turis ka (e)

š, dž, turis ki

turis ka

uči fala (e)

š, dž, uče fali

hradba

umblavel, umblaďas,
umblavelas, umblavela

ke, umblaven

popraviť

upral

p

zhora

upre hazdlo

k, upre hazdľi

vyvýšený

upreušťibnaskero (o)

š, m, upreušťibnaskeri

povstalec

utvaris (o)

š, m, utvari

útvar

užarel, užarďas,
užarelas, užarela

ke, užaren

počkať

vajkeci

g

niekoľko

vakerel, vakerďas,
vakerelas, vakerela

ke, vakeren

vyjadrovať,
porozprávať

Vlas veda 3. r.

toaleta (e), budaris

U

V
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varekana

p

niekedy

vasno

k, vasňi, vasneder

významný

vasteskero

k, vasteskeri

príručný

vašalos (o), bigľaris

š, m, vašali

žehlička

veda (e)

š, dž, vedi

veda

vedcos (o)

š, m, vedci

vedec

verdan (o)

š, m, verdana

voz

veršos (o)

š, m, verši

verš

veš (o)

š, m, veša

hora

vešeskero them (o)

š, m, vešeskere thema

hornatá
krajina

vešeskero paňi (o)

š, m, vešeskere paňa

horské jazero

vičinel, vičinďas,
vičinelas, vičinela

ke, vičinen

vyzývať, volať,
nazývať

visarel, visarďas,
visarelas, visarela

ke, visaren

meniť,
vymeniť,
otáčať

vražkiňa (e)

š, dž, vražkiňi

jasnovidka

zaačhel, zaačhľas,
zaačhelas, zaačhela

ke, zaačhen

brániť

zabešel, zabešľas,
zabešelas, zabešela

ke, zabešen

usadiť,
zasadnúť

zabešlo kher (o)

š, m, zabešle khera

obytný dom

zabešľipen (o)

š, m, zabešľipena

osídlenie,
usadenie

zachudľipen (o)

š, m, zachudľipena

opevnenie

Z
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ke, zainteresinen

zaujať

zakonos (o)

š, m, zakoni

zákon

zašunel, zašunďas,
zašunelas, zašunela

ke, zašunen

započúvať sa

zologicko bar (e)

š, dž, zologicke bara

zoologická
záhrada

zoraľi voďi (e)

š, dž, zorale voďa

vôľa

zoralo

k, zoraľi, zoraleder

mocný, tvrdý

zrakinel, zrakinďas,
zrakinelas, zrakinela

ke, zrakinen

usporiadať

žeľeno

k, žeľeňi, žeľeneder

zelený

župa (e)

š, dž, župi

župa

županos (o)

š, m, župana

župan

žužejakhengero

k, žužejakhengeri

priezračný

žužipen (o)

š, m, žužipena

poriadok

žužo paňi (o)

š, m, žuže paňa

minerálna
voda

Vlas veda 3. r.

zainteresinel,
zainteresinďas,
zainteresinelas,
zainteresinela

Ž
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Vlas veda
4. ročník
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A
ke, ačhaven

vybudovať

ačhaviben (o)

š, m, ačhavibena

prístav

ačhel, ačhiľas, ačhelas,
ačhela

ke, ačhen

zostať

ačhiben (o)

š, m, ačhibena

udalosť

ačhľipen (o)

š, m, ačhľipena

zvyšok

adarig

p

od aľto

agor (o)

š, m, agora

okraj

achaľol, achaľiľas,
achaľolas, achaľola

ke, achaľon

rozumieť

ajsipen (o)

š, m, ajsipena

vlastnosť

ancugos (o)

š, m, ancugi

oblek

andrephuvakero

k, andrephuvakeri

vnútrozemský

angara (o)

š, m, angara

uhlie

anglo šelberša

p

odpradávna

apoštolos (o)

š, m, apoštola

apoštol

arakhado (o)

š, m, arakhade

obranca

arakhel pes, arakhľas
pes, arakhelas pes,
pes, arakhela pes

ke, arakhaven pes

nachádzať

arakhiben (o)

š, m, arakhibena

nález

aro (o)

š, m, are

múka

ar kaňiben (o)

š, m, ar kaňibena

umenie

atom (o)

š, m, atomi

atóm

aver

k, aver

odlišný

Vlas veda 4. r.

ačhavel, ačhaďas,
ačhavelas, ačhavela

153

aver drom (o)

š, m, aver droma

vedľajšia
cesta

averipen (o)

š, m, averipena

odlíšenie

avrikidľipen andal e
phuv

ke, avrikidľipena andal
o phuva

ťažba

avrilekhado papiris (o)

š, m, avrilekhade papira formulár

B
bakri (e)

š, dž, bakre

ovca

balo (o)

š, m, bale

ošípané

bango

k, bangi, bangeder

šikmý

baňa (o)

š, m, baňi

baníctvo

bar (e)

š, dž, bara

sad, záhrada

bar (o)

š, m, bara

kameň

bare heďi (o)

š, m, bare heďi

veľhory

bareskero idejos (o)

š, m, bareskere ideji

doba
kamenná

bari čhuri (e), charo

š, dž, bare čhura

meč

barikaňiben (o)

š, m, barikaňibena

pýcha

baro brišind (o)

š, m, bare brišinda

lejak

baro drom (o)

š, m, bare droma

diaľnica

baro choripen (o)

š, m, bare choripena

priepasť

baro paňi (o)

š, m, bare paňa

povodeň,
vodopád

barvaľipen (o)

š, m, barvaľipena

klenot

baterka (e)

š, dž, baterki

batéria

bertenošis (o)

š, m, bertenoša

vinník,
odsudenec
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ke, bešen

sídliť

bešiben (o)

š, m, bešibena

obydlie

bibuťakero

k, bibuťakeri,
bibuťakereder

pohodlný

biľarďipen (o)

š, m, biľarďipena

tavenie

biphandľipen (o)

š, m, biphandľipena

sloboda

birušiben (o)

š, m, birušibena

trpezlivosť

bogaris (o)

š, m, bogara

hmyz

bokeľi (o)

š, m, bokeľa

koláče

bokhalo

k, bokhaľi, bokhaleder

hladný,
vyhladovaný

bosorka (e)

š, dž, bosorki

bosorka

bov (e)

š, dž, bova

krb

bronzos (o)

š, m, bronzi

bronz

bronzovo idejos (o)

š, m, bronzove ideji

doba
bronzová

buchľardo

k, buchľarďi,
buchľarder

rozľahlý

buchlo

k, buchľi, buchleder

široký

bunka (e)

š, dž, bunki

bunka

bur (o)

š, m, bura

tŕň

burkoskero

k, burkoskeri

hradný

burňik (e)

š, dž, burňika

dlaň

but savorestar

p

dostatočne

buťakero manuš (o)

š, m, buťakere manuša

pracovník,
robotník,
remeselník

buteripen (o)

š, m, buteripena

zásoba

Vlas veda 4. r.

bešel, bešľas, bešelas,
bešela
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buťi (e)

š, dž, buťa

povolanie

butľikerdo

k, butľikerďi

dlhotrvajúci

caklos (o)

š, m, cakľi

sklo

cerpinel, cerpinďas,
cerpinelas, cerpinela

ke, cerpinen

trpieť

cicavcos (o)

š, m, cicavci

cicavec

cindo

k, cinďi, cindeder

vlhký

cipa (e)

š, dž, cipi

pokožka

cirdel avrether, cirdľas
avrether, cirdelas
avrether, cirdela
avrether

ke, cirden avrether

vysťahovať

cirdel, cirdľas, cirdelas,
cirdela

ke, cirden

po ahnuť

cukroskeri repa (e)

š, dž, cukroskere repi

cukrová repa

čačes, čačeste

p

skutočne

čar (e)

š, dž, čara

tráva

čercheňakeri soba (e)

š, dž, čercheňakere
sobi

hvezdáreň

čhido tel o pindre

ke, čhide tel o pindre

prekážka

čhinďipen (o)

š, m, čhinďipena

zárez

čhiviben pro jakha

ke, čhivibena pro jakha výčitka

čhorel, čhorďas,
čhorelas, čhorela

ke, čhoren

C

Č
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vlievať

čuľal andal e phuv,
čuľiľas andal e phuv,
čhuľolas ..., čhuľola ...

ke, čhuľon andal e
phuva

vyvierať

čirleder

p

oddávna

čhuri (e)

š, dž, čhura

nôž

dandvaľi (e), phagerďi

š, dž, dandvale

kukurica

daranďutno

k, daranďutňi

zbabelý,
hrôzostrašný

daravel pre
džuvľi/murš, thovavel
pre džuvľi/murš

ke, daraven pro
džuvľa/murša

žiarliť

daravel, daraďas,
daravelas, daravela

ke, daraven

strašiť

davkerel, davkerďas,
davkerelas, davkerela

ke, davkeren

prispievať

del dureder, diňas
dureder, delas dureder,
dela dureder

ke, den dureder

šíriť

del goďi, diňa goďi,
delas goďi, dela goďi

ke, den goďi

poradiť

del lav, diňas lav, delas
lav, dela lav

ke, den lav

prisahať,
sľubiť

del nav, diňas nav,
delas nav, dela nav

ke, den nava

pomenovať

del o čačipen, diňas o
čačipen, delas o
čačipen, dela o čačipen

ke, den o čačipen

prisvedčiť

D

Vlas veda 4. r.
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denaškerel,
denaškerďas,
denaškerelas,
denaškerela

ke, denaškeren

pretekať

denašlo (o)

š, m, denašle

bežec

dičhol avri, dičhľas avri,
dičholas avri, dičhola
avri

ke, dičhon avri

vyzerať

dikhiben (o)

š, m, dikhibena

pohľad

diľi (e)

š, dž, diľi

podlaha

dodino (o)

š, m, dodine

dodávateľ

dodžanel, dodžanďas,
dodžanelas, dodžanela

ke, dodžanen

dozvedieť sa

došalo (o)

š, m, došale

vinník

drakha (o)

š, m, drakha

vinič

drom perdal o nipi

š, m, droma perdal o
nipi

pešia zóna

dromardo

k, dromarďi

pútnický

dromarel, dromarďas,
dromarelas, dromarela

ke, dromaren

putovať

drotariben (o)

š, m, drotaribena

drotárstvo

dzara (o)

š, m, dzara

srsť

džal seraha, geľas
seraha, džalas seraha,
džala seraha

ke, džan seraha

vyhýbať sa

džaniben (o)

š, m, džanibena

veda

dživel pal, džiďas pal,
dživelas pal, dživela pal

ke, dživen pal

živiť
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E
elektrarňa (e)

š, dž, elektrarňi

elektráreň

elšinovar

p

pôvodne

erbos (o)

š, m, erbi

erb

ezeros berša (o)

š, m, ezera berša

sícročie

F
š, m, fašjangi

fašiangy

ﬁgimen pochtan (o)

š, m, ﬁgimen pochtana

záves

ﬁrhangos (o)

š, m, ﬁrhangi

záclona

foroskero manuš (o)

š, m, foroskere manuša mešťan

Vlas veda 4. r.

fašjangi (o), inepi

G
gada (o), hundri, gra

š, m, gada

odev

gaľira (e)

š, dž, gaľira

golier

garuďipen (o)

š, m, garuďipena

záhada

garudo

k, garuďi

skrytý, tajný

garuvel, garuďas,
garuvelas, garuvela

ke, garuven

ukryť

gav (o)

š, m, gava

dedina

gejzir (o)

š, m, gejzira

gejzír

gono (o)

š, m, gone

vrece

gurumňi/guruvňi (e)

š, dž, gurumňa/guruvňa krava

guruvano

k, guruvaňi

hovädzí

159

H
hazdel, hazdľas,
hazdelas, hazdela

ke, hazden

dvíhať

heďos (o)

š, m, heďi

pohorie, vrch

hordiňipen (o), phiriben

š, m, hordiňipena

doprava

hotelis (o)

š, m, hotela

hotel

hurňaľol, hurňaľilas,
hurňaľolas, hurňaľola

ke, hurňaľon

vznášať

hustones

p

husto

chaben (o)

š, m, chabena

jedlo

charkum (o)

š, m, charkuma

meď

charuvel, charuďas,
charuvelas, charuvela

ke, charuven

poškriabať

chasna (e)

š, dž, chasňi

úžitok

chochado

k, chochaďi

klamlivý

choľarel, choľarďas,
choľarelas, choľarela

ke, choľaren

zlos ť

chulaj (o), manuš pašal
o maľi

š, m, chulaja

richtár,
poľnohospodár

idejos (o), vacht

š, m, ideja

doba

ispidel, ispidľas,
ispidelas, ispidela

ke, ispiden

potlačiť

CH

I
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jarmokos (o)

š, m, jarmoki

jarmok

jekh pal aver

p

postupne

k, jileskeri

šľachtený

kachňi (o)

š, m, kachňa

hydina

kamzikos (o)

š, m, kamziki

kamzík

kanalis (o)

š, m, kanala

kanál

kandošis (o), pasťiris

š, m, kandoša

pas er

kangľi (e)

š, dž, kangľa

hrebeň

kasarňa (e)

š, dž, kasarňi

kasáreň

kašt (o)

š, m, kašta

kmeň

kaštuno kher (o)

š, m, kaštune khera

drevenica

kaštuno

k, kaštuňi, kaštuneder

drevený

kerel, kerďas, kerelas,
kerela

ke, keren

konať,
spracovávať,
tvoriť, vyrábať

khas (o)

š, m, khasa

seno

khetane zathodlo (o)

š, m, khetane zathodle

spoluzakladateľ

khetano buťakero (o)

š, m, khetane buťakere spolupracovník

kidel upre, kidľas upre,
kidelas upre, kidela
upre

ke, kiden upre

zozbierať

kiraľiko

k, kiraľiko

kráľovský

klaštoris (o)

š, m, klaštora

kláštor

kleja (e)

š, dž, kleji

kľúč

J
jileskero

K

Vlas veda 4. r.
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kokalos (o)

š, m, kokala

kosť

košinel, košinďas,
košinelas, košinela

ke, košinen

kosiť

košlo

k, košľi

zakliaty

kotor (o)

š, m, kotora

časť

kovlo

k, kovľi, kovleder

jemný,
mierný

kučiben (o)

ke, kučibena

vzácnosť

labarel, labarďas,
labarelas, labarela

ke, labaren

spaľovať

labol, labiľas, labolas,
labola

ke, labon

žiariť

lanďardo than (o)

š, m, lanďarde thana

kúpele

lango

k, langi

holý

ľegošno

k, ľegošňi

ľadový

ľegošno idejos (o)

š, m, ľegošne ideji

doba ľadová

lekhado

k, lekhaďi, lekhaveder

spisovný

lekhaviben (o)

š, m, lekhavibena

písmo

lekhaviben pal o
dživipen

š, m, lekhavibena pal o
dživipena

životopis

leňakri sera (e)

š, dž, leňakre seri

breh

ľigenel avri, ľigenďas
avri, ľigenelas avri,
ľigenela avri

ke, ľigenen avri

vyniesť

ľigenel, ľigenďas,
ľigenelas, ľigenela

ke, ľigenen

odniesť

L
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ke, ľikeren

udržať,
zachovať,
chovať

ľikeriben (o)

š, m, ľikeribena

chov

lon (o)

š, m, lona

soľ

lovina (e)

š, dž, lovini

pivo

lovinakeri sklepa (e)

š, m, lovinakre sklepi

pivovar

luluďengeri bar (e)

š, dž, luluďengere bara

botanická
záhrada

luluďi (e)

š, dž, luluďa

kvet

lumakero manuš (o)

š, m, lumakere manuša dobrodruh

lumaprindžardo

k, lumaprindžarďi

svetoznámy

lunaparkos (o)

š, m, lunaparki

lunapark

maľa (e)

š, dž, maľi

pole

mamutos (o)

š, m, mamu

mamut

manuš (o)

š, m, manuša

človek,
osobnosť

manuš so cinkerel (o)

š, m, manuša so
cinkeren

spotrebiteľ

manuš so kidel (o)

š, m, manuša so kiden

odberateľ

manuš tel e zor (o),
sogaľašis

š, m, manuša tel e zor

poddaný

marel pes, marďas pes,
marelas pes, marela pes

ke, maren pes

súperiť

mariben (o)

š, m, maribena

vojna

maro (o)

š, m, mare

chlieb

Vlas veda 4. r.

ľikerel, ľikerďas,
ľikerelas, ľikerela

M
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maska (o)

š, m, maski

masky

merinel, merinďas,
merinelas, merinela

ke, merinen

odmerať

meterologicko štacija
(e)

š, dž, meteoroligicke
štaciji

meteorologická
stanica

mochto (o)

š, m, mochte

rakva

mol (e)

š, dž, moľa

víno

morel/thovkerel,
morďas, morelas,
morela

ke, moren

premývať

mosarel, mosarďas,
mosarelas, mosarela

ke, mosaren

skántriť

mo vacija (e)

š, dž, mo vaciji

mo vácia

mukhel tele, mukhľas
tele, mukhelas tele,
mukhela tele

ke, mukhen tele

vypnúť

mulano učharipen (o)

š, m, mulane
učharipena

mohyla

muraris (o)

š, m, murara

murár

murdarel, murdarďas,
murdarelas, murdarela

ke, murdaren

vraždiť

murinel, murinďas,
murinelas, murinela

ke, murinen

murovať

na bešel, na bešľas, na
bešelas, na bešela

ke, na bešen

nebývať

nabutvar

k, nabutvar

zriedkavý

N
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ke, na prilen

neuznať

na primukhel,
na primukhľas,
na primukhelas,
na primukhela

ke, na primukhen

odolať

na sthovel, na sthoďas,
na sthovelas,
na sthovela

ke, na sthoven

nezložiť

nadirek

p

nech ac

nadur

p

neďaleko

nafel, nalačho

k, nafel

neposlušný

nasig, paľis

p

neskôr

naužardo

k, naužarďi

prekvapený

neveder

k, neveder

obnovený

nipos (o)

š, m, nipi

obyvateľ

ňič nakeriben (o)

š, m, ňič nakeribena

oddych

odphurdel, odphurďas,
odphurdelas,
odphurdela

ke, odphurden

odviať

omukhel, omukhľas,
omukhelas, omukhela

ke, omukhen

opus ť

paňa-čika (o)

š, m, paňa-čika

močarisko

paňipen (o)

š, m, paňipena

vlaha
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na prilel, na priiľas,
na prilelas, na prilela

O
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partos (o)

š, m, par

svah

pašal

p

okolo

paťiben (o)

š, m

kresťanstvo

paťibnaskero manuš (o)

š, m, paťibnaskere
manuša

kresťan

paťiv (e)

š, dž, paťiva

obdiv, úcta

pašľol tele, pašľilas tele,
pašľolas tele, pašľola tele
perel, peľas, perelas,
perela

pašľon tele

porodiť

ke, peren

prepadnúť
(niekoho)

periben (o)

š, m, peribena

útok

peskero

k, peskeri

svojrázny

pharaďipen (o)

š, m, pharaďipena

puklina

phenďipen (o)

š, m, phenďipena

svedectvo

phiravkeriben (o)

š, m, phiravkeribena

sťahovanie

phurdel, phurdľas,
phurdelas, phurdela

ke, phurden

pofukovať

phuvalo plinos (o)

š, m, phuvale plini

zemný plyn

piľacos (o)

š, m, piľaca

trh

pochurdores

p

podrobne

pokorkores

p

osobitne

pomukhel, pomukhľas,
pomukhelas,
pomukhela

ke, pomukhen

podrobiť

pošakero them (o)

š, m, pošakere thema

púšť

poši (e)

š, dž, poša

piesok

pošori (e)

š, dž, pošora

štrk

poštakeri znamka (e)

š, dž, poštakere znamki poštová
známka
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ke, predikhen

preskúmať

premukhel,
premukhľas,
premukhelas,
premukhela

ke, premukhen

prepus ť

prezidentos (o)

š, m, preziden

prezident

prichudlo

k, pruchudľi

opevnený

prindžaripen (o)

š, m, prindžaripena

spoznávanie

priphurdel, priphurďas,
priphurdelas,
priphurdela

ke, phiphurden

priviať

prjemiselno drom (o)

š, m, prjemiselne
droma

priemyslená
zóna

procesija (e)

š, dž, procesiji

sprievod

raj (o)

š, m, raja

pán, knieža

rajardo

k, rajarďi

panovačný

rakinel pro than,
rakinďas pro than,
rakinelas ..., rakinela, ...

ke, rakinen pro than

usporadúvať

raňi (e)

š, dž, raňa

pani

rašaj (o)

š, m, rašaja

farár

rateskero

k, rateskeri

krvavý

rehoľa (e)

š, dž, rehoľi

rehoľa

rentos (o)

š, m, ren

u erka

rezinel, rezinďas,
rezinelas, rezinela

ke, rezinen

píliť
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predikhel, predikhľas,
predikhelas, predikhela
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rozthovel, rozthoďas,

ke, rozthoven

rozpres erať

rozmakhlo

k, rozmakhľi

roztopený

rupuňiben (o)

š, m

striebro

sajiňipen (o)

š, m, sajiňipena

zľutovanie

sikhľuviben (o)

š, m, sikhľuvibena

vzdelanosť

sikhľuvno (o)

š, m, sikhľuvne

učenec

silavis (o)

š, m, silava

kliešte

sivel, siďas, sivelas,
sivela

ke, siven

šiť

sogaľašis (o)

š, m, sogaľaša

sluha

sogaľažkiňa (e)

š, dž, sogaľažkiňi

slúžka

somnakaj/sovnakaj (o)

š, m

zlato

soviben (o)

š, m, sovibena

nocľah

somnakaris (o)

š, m, somnakara

zlatokop

staďi (e)

š, dž, staďa

klobúk

straškos (o)

š, m, straški

strašidlo

šaškos (o)

š, m, šaški

šašo

šilalo

k, šilaľi, šilaleder

studený

šiľarďi (e)

š, dž, šiľarde

mraznička

šukar čhaj (e)

š, dž, šukar čhaja

krásavica

šukaribnaskero

k, šukaribnaskeri

malebný

šukophuvakero

k, šukiphuvakeri

suchozemský

šulaďi (e), metla

š, dž, šulade

metla

rozthovelas, rozthovela

S

Š
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šuťol andre, šuťiľas

ke, šuťon andre

zaschnúť

te lel, iľas, lelas, lela

ke, len

uniesť

teluňipen (o)

š, m, teluňipena

nížina

terňisaľol, terňisaľiľas,
terňisaľolas, terňisaľola

ke, terňisaľon

omladzovať

thagaripen (o)

š, m, thagaripena

ríša,
kráľovstvo

than prekal o eroplani (o)

š, m, thana prekal o
eroplani

le sko

than prekal o
lanďaripen (o)

š, m, thana prekal o
lanďaripen

kúpalisko

thoďipnaris (o)

š, m, thoďipnara

účastník

thovel pes andre,
thoďas pes andre,
thovelas ..., thovela ...

ke, thoven

zasahovať

thovel te bešel, thoďas
te bešel, thovelas,
thovela

ke, thoven te bešel

usádzať

thovel/morel, thoďas,
thovelas, thovela

ke, thoven/moren

zmyť

thovľipen (o)

š, m, thovľipena

vložka

thuľardo

k, thuľarďi, thuľardeder vypasený

andre, šuťolas andre,
šuťola andre

T
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thulo

k, thuľi, thuleder

mohutný

thuv (o)

š, m, thuva

dym

trast (o)

š, m, trasta

kov

trastuno drom (o)

š, m, trastune droma

železnica

trastuno idejos (o)

š, m

doba železná

trestos (o)

š, m, tres

pohroma

uchanel, uchanďas,
uchanelas, uchanela

ke, uchanen

česať

uľol, uľiľas, uľolas, uľola

ke, uľon

zrod

univerzita (e)

š, dž, univerzi

univerzita

uprarďipen (o)

š, m, uprarďipena

povrch

upruňi vlada (e)

š, dž, uprune vladi

nadvláda

uradňikos (o)

š, m, uradňiki

úradník

urados (o)

š, m, uradi

úrad

uzko

k, uzki, uzkeder

úzka

vakeriben (o)

š, m, vakeribena

komunikácia,
nárečie

valos (o)

š, m, vali

rameno

var nel, var nďas,
var nelas, var nela

ke, var nen

stráž

vasteskro

k, vasteskri

zručný

veliteľis (o)

š, m, veliteľa

veliteľ

ven latoris (o)

š, m, ven latora

ven látor

vičinel/mangel

ke, vičinen/mangen

vyzvať

U
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viraguno

k, viraguňi, viraguneder pestrý

visarel, visarďas,
visarelas, visarela

ke, visaren

premeniť

visarkerel, visarkerďas,
visarkerelas, visarkerela

ke, visarkeren

striedať

vitejzis (o)

š, m, vitejzi

ry er

vuduďariben (o)

š, m, vuduďaribena

osvetlenie

zabešľipen (o)

š, m, zabešľipena

usadlosť

zabešlo

k, zabešľi, zabešleder

usadený,
obývaný

zachudkerel,
zachudkerďas,
zachudkerelas,
zachudkerela

ke, zachudkeren

zachytávať

zasuto

k, zasuťi, zasuteder

spiaci

zathovel, zathoďas,
zathovelas, zathovela

ke, zathoven

začleniť

zoralo than (o)

š, m, zorale thana

pevnosť

Z
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A
š, m, ajsipena

hmota

ambrela (e)

š, dž, ambreli

dáždnik

ambroľin (e)

š, m, ambroľina

hruška

ananasos (o)

š, dž, ananasi

ananás

angina (e)

š, m, angini

angína

angušt (o)

š, m, angušťa

prst

apa ka (e)

š, dž, apa ki

lekáreň

aprilis (o)

š, m

apríl

arakharďipen (o)

š, m, arakharďipena

chránič

armin (e), jarmin

š, dž, armina

kapusta

aro (o)

š, m

múka

augustos (o)

š, m

august

bageris (o)

š, m, bagera

bager

bajašňipen (o)

š, m, bajašňipena

starostlivosť

baklažanos (o)

š, m, baklažani

baklažán

bakterija (e)

š, m, bakteriji

baktéria

bal (o)

š, m, bala

vlas

balonos (o)

š, m, baloni

balón

balvaj (e)

š, dž, balvaja

vietor

balvajori (e)

š, dž, balvajora

vánok

bananos (o)

š, m, banani

banán

banka (e)

š, dž, banki

banka

bar (e)

š, dž, bara

záhrada

bar (o)

š, m, bara

skala
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ajsipen (o)
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baracka (e)

š, dž, baracki

marhuľa

bari balvaj (e)

š, dž, bare balvaja

víchor

baro brišind (o)

š, m, bare brišinda

búrka

baro šil (o)

š, m, bare šila

mráz

baro šil (o), ľegos

š, m, bare šila

poľadovica

baro

k, bari, bareder

veľký, dospelý

barva (e)

š, m, barvi

farba

bašaviben (o),
mulačhagos

š, m, bašavibena

hudba,
zábava

berveľi (e)

š, dž, berveľa

včela

bicigľinel, bicigľinďas,
bicigľinelas, bicigľinel

ke, bicigľinen

bicyklovať

borovka (e)

š, m, borovki

čučoriedky

brišind (o)

š, m, brišinda

dážď

buter čercheňora (o)

š, m, buter čercheňora

súhvezdie

buťi (e)

š, dž, buťa

práca

C
caklos (o)

š, m, cakli

aša, sklo

cehla (e)

š, dž, cehli

tehla

cesnikos (o)

š, m, cesniki

cesnak

cugos (o)

š, m, cugi

prievan

čapka (e)

š, dž, čapki

čiapka

čar (e)

š, dž, čara

rastlina, tráva

čercheň (e)

š, m, čercheňa

hviezda

čeri (o)

š, m, čeri

obloha

Č
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čik (e)

š, dž, čhika

kaluž

čhiľav (e)

š, dž, čhiľava

slivka

čhon (o)

š, m, čhona

mesiac

čhorkeriben (o)

š, m, čhorkeribena

polievanie

čiriklo (o)

š, m, čirikle

vták

čitro (o)

š, m, čitre

obrázok

čočka (e)

š, dž, čočki

šošovica

čokanos (o)

š, m, čokani

kladivo

daj-dad (o)

š, daja-dada

rodičia

dand (o)

š, m, danda

zub

ďaťelis (o)

š, m, ďaťela

ďateľ

decembros (o)

š, m

december

demavipen (o)

š, m, demavipena

rana

dilos (o)

š, m, dila

obed

diňanga (e), parňi
dudum

š, dž, diňangi

tekvica

ďives (o)

š, m, ďivesa

deň

doktoris (o)

š, m, doktora

lekár

doktoris pal o danda

š, m, doktora pal o
danda

zubár

draba (o)

š, m

byliny

drabina (e)

š, dž, drabini

rebrík

drakha (o)

š, m, drakha

hrozno

drosin (o)

š, m, drosina

rosa

dubos (o)

š, m, dubi

dub

dudum (o)

š, m, duduma

melón

D
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dzaruno drakor (o)

š, m, dzarune drakora

egreš

dzivo balo (o)

š, m, dzive bale

diviak

dživipen (o)

š, m, dživipena

život

džvirina (e)

š, dž, džvirini

zver

džviros (o)

š, m, džverini

zviera

š, m, elefanta

slon

februaris (o)

š, m

február

ﬁzola (e)

š, m, ﬁzoli

fazuľa

fruk (o)

š, m

ovocie

š, m

utorok

š, m, furiki

fúrik

gada (o)

š, m, gada

odev,
oblečenie

genďi (e)

š, dž, genďa

kniha

geňiben (o)

š, m, geňibena

čítanie

goďi (e)

š, dž, goďa

mozog

graj (o), gras

š, m, graja

kôň

gra (o)

š, m, gra

riad

E
elefantos (o)

F

orkos (o)
furikos (o)

G
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H
harangos (o)

š, m, harangi

zvonček,
blesk

hetvin (o)

š, m

pondelok

chaňig (e)

š, dž, chaňiga

prameň,
studňa

chirchil (o)

š, m, chirchila

hrach

chmara (e)

š, dž, chmari

mrak

cholov (e)

š, dž, cholova

nohavice

churde bara (o)

š, m

štrk

chudkeriben (o)

š, m, chudkeribena

hmat

idejos (o)

š, m, ideji

čas, počasie

ihriskos (o)

š, m, ihriski

ihrisko

inštalateris (o)

š, m, inštalatera

inštalatér

jag (e)

š, dž, jaga

oheň

jakh (e)

š, m, jakha

oko, zrak

januaris (o)

š, m

január

jaros (o)

š, m

jar

jeleňis (o)

š, m, jeleňa

jeleň

jesos (o)

š, m, jeseňa

jeseň

CH
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jevend (o)

š, m, jevenda

zima

jiv (o)

š, m, jiva

sneh

julos (o)

š, m, jula

júl

junos (o)

š, m, juni

jún

kablos (o)

š, m, kabli

kábel

kahancos (o)

š, m, kahanci

kahanec

kalendaris (o)

š, m, kalendara

kalendár

kamašľi (o)

š, m

obuv

kamijonos (o)

š, m, kamijoni

kamión

kamľipen (o)

ke, kamľipena

potreba

kan (o)

š, m, kana

ucho

kandralo (o)

š, m, kandrale

ježko

karﬁjolos (o)

š, m, karﬁjola

karﬁol

kašt (o)

š, m, kašta

drevo, strom

kham (o)

š, m, khama

slnko

khas (o)

š, m, khasa

seno

kher (o)

š, m, khera

dom, budova

khoč (e)

š, m, khoča

koleno

khosno (o)

š, m, khosne

šatka

kirlo (o)

š, m, kirle

hrdlo

klampjaris (o)

š, m, klampjara

klampiar

kleja (e)

š, dž, kleji

kľúč

kľeščos (o)

š, m, kľešči

kliešť

kmeňos (o)

š, m, kmeňa

kmeň

kokal (o)

š, m, kokala

kosť

komaris (o)

š, m, komara

komár

K
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kompiris (o), phuvalo,
gruľa, bandurka

š, m, kompira

zemiak

kompjuteris (o)

š, m, kompjutera

počítač

koreňis (o)

š, m, koreňa

koreň

košaris (o)

š, m, košara

košík

kozaris (o), chundruľa

š, m, kozara

huba

kurko (o)

š, m

nedeľa

labarďipen (o)

š, m, labarďipena

popálenina,
zápal

lanďipen (o)

š, m, lanďipena

sprchovanie,
kúpanie

lavka (e)

š, dž, lavki

lavička

lavoris (o)

š, m, lavora

umývadlo

ľegos (o)

š, m, ľegi

ľad

len (e)

š, dž, leňa

rieka, potok

lepetka (e)

š, m, lepetki

motýľ

ľil (o)

š, m, ľila

list

ľižinel, ľižinďas,
ľižinelas, ľižinela

ke, ľižinen

lyžovanie

lon (o)

š, m, lona

soľ

lu os (o)

š, m, lu i

vzduch

luluďi (e)

š, dž, luluďa

kvet

mačhi (e)

š, dž, mačhe

mucha

mačho (o)

š, m, mačhe

ryba

L
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majos (o)

š, m

máj

mokuška (e)

š, dž, mokuški

veverička

maľa (e)

š, dž, maľi

pole

maľaris (o)

š, m, maľara

maliar

manuš pal e stavba (o)

š, m, manuša pal o
stavbi

stavbár

manuš so chudel
mačhen (o)

š, m, manuš so chudel
mačhen

rybár

marcos (o)

š, m

marec

marchva (e), repaňis

š, dž, marchvi

mrkva

mašina (e)

š, dž, mašini

stroj

mišindo (o)

š, m, mišinde

miešač

mogočka (e)

š, dž, mogočki

semeno

momeľi (e)

š, dž, momeľa

sviečka

mosaripen (o)

š, m, mosaripena

kaz

muchľi (e)

š, dž, muchle

hmla

muj (o)

š, m, muja

tvár

muraris (o)

š, m, murara

murár

nakh (o)

š, m, nakha

nos

nakhatos (o)

š, m, nakhata

nádcha

nalpa (e)

š, dž, nalpi

opica

nasvaľipen (o)

š, m, nasvaľipena

choroba

nasvalo manuš (o)

š, m, nasvale manuša

pacient

ňilaj (o)

š, m

leto

nipi (o)

š, m

ľudia

novembros (o)

š, m

november

N
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O
oktobros (o)

š, m

október

okuľara (o)

š, m

okuliare

olejis (o)

š, m, oleja

olej

operacija (e)

š, dž, operaciji

operácia

ora (e)

š, m, ori

hodina

paňa-veša (o)

š, m

príroda

paňi (o)

š, m, paňa

voda

paňi prekal o mačhe

š, m, paňa prekal o
mačhe

rybník

papin (e)

š, dž, papina

hus

papiris (o)

š, m, papira

papier

paradička (e)

š, dž, paradički

rajčina

parašťuvin (o)

š, m

piatok

parkos (o)

š, m, parki

park

pendech (o)

š, m, pendecha

orech

per (o)

š, m, pera

brucho

perumos (o)

š, m, perumi

hrom

petruška (e)

š, dž, petruški

petržlen

phabaj (e)

š, m, phabaja

jablko

phabaľin (e)

š, dž, phabaľina

jabloň

phagľipen (e)

š, m, phagľipena

zlomenina

phandlo paňi (o)

š, m, phandle paňa

jazero

phusa (e)

š, dž, phusa

slama

phuv (e)

š, dž, phuva

zem, zemina

P
Prírodoveda 2. r.
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pijiben (o)

š, m, pijibena

nápoj

pľivinel, pľivinďas,
pľivinelas, pľivinela

ke, pľivinen

plávať

poharis (o)

š, m, pohara

pohár, šálka

poši (e)

š, dž, poša

piesok

pošta (e)

š, dž, poš

pošta

prazňini (o)

š, m

prázdniny

predikhel, predikhľas,
predikhelas, predikhela

ke, predikhen

skúmať

prephandel,
prephanďas,
prephandelas,
prephandela

ke, prephanden

obviazať

prišťi (o)

š, m

kiahne

purum (e)

š, dž, puruma

cibuľa

rat (e)

š, m, raťa

noc

rat (o)

š, m, rata

krv

raťutno chaben (o)

š, m, raťutne chabena

večera

ričh (o)

š, m, ričha

medveď

riskaša (e)

š, dž

ryža

rodkeriben (o)

š, m, rodkeribena

skúmavka

rokľa (e)

š, dž, rokľi

sukňa

rozmukľipen (o)

š, m, rozmukľipena

rozpustnosť

ruv (o)

š, m, ruva

vlk

R
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S
š, m, sapa

had

saponatos (o)

š, m, sapona

saponát

sapuňis (o)

š, m, sapuňa

mydlo

sarna (e)

š, dž, sarňi

srnka

sasťipen (o)

š, dž, sasťipena

zdravie

septembros (o)

š, m

september

sikhľarďi (e)

š, m, sikhľarde

učiteľka

sirupos (o)

š, m, sirupi

sirup

skamind (o)

š, m, skaminda

stôl

smogos (o)

š, m, smogi

smog

sombat (o)

š, m

sobota

stoľuvka (e)

š, dž, stoľuvki

zásuvka

streda (e)

š, dž

streda

suvora (o)

š, m

ihličie

svetros (o)

š, m, svetri

sveter

šabľikos (o), švabľikos

š, m, šabľiki

zápalka

šalos (o)

š, m, šali

šál

šamponos (o)

š, m, šampona

šampón

šarkaňis (o)

š, m, šarkaňa

šarkan

šelo (o)

š, m, šela

špagát

šil (o)

š, m, šila

zima

šiľaľi muchľi (e)

š, dž, šilale muchľi

námraza

šlimakos (o)

š, m, šlimaki

slimák

šmakos (o)

š, m, šmaki

chuť
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sap (o)

Š
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šošoj (o)

š, m, šošoja

zajac

špitaľa (e)

š, dž, špitaľi

nemocnica

štokos (o)

š, m, štoki

poschodie

štvartkos (o)

š, m

štvrtok

šuko

k, šuki, šukeder

suchý, chudý

šuňiben (o)

š, m

sluch

telune gada (o)

š, m

bielizeň

teluno gad (o)

š, m, telune gada

tenis (o)

š, m, tenis

tenis

teplomeris (o)

š, m, teplomera

teplomer

teštos (o)

š, m, teš

telo

than (o)

š, m, thana

miesto,
stredisko

than prekal o soviben (o)

š, m, thana prekal o
soviben

ubytovňa

thud (o)

š, m, thuda

mlieko

topolis (o)

š, m, topaľa

topoľ

tornados (o)

š, m, tornada

tornádo

tosarutno chaben (o)

š, m, tosarutne
chabena

raňajky

ugorka (e)

š, dž, ugorki

uhorka

uradňikos (o)

š, m, uradňika

úradník

užardo kher (o)

š, m, užarde khera

čakáreň

T
elko

U
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V
vastkerďipenaris (o)

š, m, vastkerďipenara

remeselník

verdan (o)

š, m, verdana

vozík

veš (o)

š, m, veša

les

vešutňori (e), lišica

š, dž, vešutňore

líška

vilaňis (o)

š, m, vilaňa

žiarovka

š, m, zegi

oblak, nebo

žamba (e)

š, dž, žambi

žaba

žužaripen (o)

š, m, žužaripena

vyčistenie

žužo paňi (o)

š, m, žuže paňa

čis nka

žviros (o)

š, m, žvira

zviera

Z
zegos (o), čeri

Prírodoveda 2. r.
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Matema ka
2. - 4. ročník
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A
ke, arakhen

nájsť

avel pale, avľas pale,
avelas pale, avela pale

ke, aven pale

vrá ť

avel upre, avľas upre,
avelas upre, avela upre

ke, aven upre

vyriešiť

ginel avri, ginďas avri,
ginelas avri, ginela avri

ke, ginen avri

vypočítať

gondoľinel avri,
gondoľinďa avri,
gondoľinelas ...,
gondoľinela ...

ke, gondoľinen avri

vymyslieť

bango

k, bangi, bangeder

krivý

barevnones

p

farebne

baro

k, bari, bareder

dlhý

binďi (e)

š, dž, binde

bodka

bodos (o)

š, m, bodi

bod

bonďarel kerekate,
bonďarďas kerekate,
bonďarelas ...,
bonďarela ...

ke, bonďaren kerekate

zakrúžkovať,
zaokruhliť

buter

g

viac

Matema ka 2.-4. r.

arakhel, arakhľas,
arakhelas, arakhela

B

187

butervaľarel,
butervaľarďas,
butervaľarelas,
butervaľarela

ke, butervaľaren

vynásobiť

buťi (e)

š, dž, buťa

úloha

š, m, cen metri

cen meter

čačo

k, čačuňi, čačuneder

pravdivý

čačuno uhlos

k, čačuneder uhlos

pravý uhol

čercheň (e)

š, dž, čecheňa

hviezda

čhingerel, čhingerďas,
čhingerelas, čhingerela

ke, čhingeren

škrtať

čiňitelis (o)

š, m, čiňiteľa

činiteľ

čitro (o)

š, m, čitre

obrázok

ďeľencos (o), ulavkerdo
gindo

š, m, ďeľenci

delenec

ďeľitelis (o), ulado
gindo

š, m, ďeľitela

deliteľ

šel

g

sto

diňi buťi (e)

š, dž, dine buťa

zadanie

domaľinel, domaľinďas,
domaľinelas,

ke, domaľinen

dorysovať

C
cen metros (o)

Č

D
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domaľinela
dothovel, dothoďas,
dothovelas, dothovela

ke, dothoven

doplniť,
vyplniť

drukos (o)

š, m, druki

stĺpec

E
ezero

g

síc

g

menej

ginďi (e)

š, dž, ginde

číslica

ginďi saňi (e), ginďi osa

š, dž, ginde sane

číselná os

gindo (o)

š, m, ginde

číslo

gindo bije para (o)

š, dž, ginde bije para

nepárne
(číslo)

gindo la paraha (o)

š, dž, ginde la paraha

párne (číslo)

ginel tele, ginďas tele,
ginelas tele, ginela tele

ke, ginen tele

odčítať,
odpočítať

ginel jekhetane,
ginďas jekhetane,
ginelas jekhetane,
ginela jekhetane

ke, ginen jekhetane

sčítať,
spočítať

giňiben tele

p

odčítanie

F
frimeder

G
Matema ka 2.-4. r.
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I
irinel tele, irinďas tele,
irinelas tele, irinela tele
/ lekhavel tele

ke, irinen tele

zapísať

kereka (e)

š, dž, kereki

kruh

kerekica (e)

š, dž, kerekici

krúžok

kerel, kerďas, kerelas,
kerela

ke, keren

urobiť

lekhadones

p

písomne

ľenča (e)

š, dž, ľenči

znamienko

magicko štvorcos (o)

š, m, magicke štvorci

magický
štvorec

maľinel, maľinďas,
maľinelas, maľinela

ke, maľinen

rysovať,
narysovať

maľinel avri, maľinďas
avri, maľinelas avri,
maľinela avri

ke, maľinen avri

vyfarbiť

menšiťeľis (o)

š, m, menšiťeľa

menšiteľ

K

L

M

190

O
obvodos (o)

š, m, obvodi

obvod

paca (e)

š, dž, paci

palička

phenel goďaha,
phenďas goďaha,
phenelas ..., phenela ...

ke, phenen goďaha

vysvetliť

phenel goďatar,
phenďas goďatar,
phenelas ..., phenela ...

ke, phenen goďatar

rozhodnúť

podkerel saňaha,
podkerďas saňaha,
podkerelas ...,
podkerela ...

š, dž, podkeren saňaha

prečiarknúť

polomeris (o)

š, m, polomera

polomer

postupnones, jekh pal
aver

p

postupne

ľinearis (o)

š, m, ľineara

pravítko

čhinel la saňaha,
čhinďas la saňaha,
čhinelas ..., čhinela ...

ke, čhinen la saňaha

preškrtnúť

predikhel,
predikherďas,
predikhelas, predikhela

ke, predikhen

skontrolovať

genel tele, genďas tele,
genelas tele, genela tele

ke, genen tele

prečítať

irinel tele, irinďas tele,

ke, irinen tele

prepísať

P

Matema ka 2.-4. r.
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irinelas tele, irinela tele
/ lekhavel
prikerel, prikerďas,
prikerelas, prikerela

ke, prikeren

opraviť

thovel kija (ke), thoďas
kija (ke), thovelas ...,
thovela ...

ke, thoven kija (ke)

porovnať,
pridať,
priradiť

prjamka (e), ľinaja

š, dž, prjamki

priamka

prjemeris (o)

š, m prjemeris

priemer

probaľinel,
probaľinďas,
probaľinelas,
probaľinela

ke, probaľinen

skúsiť,
vyskúšať

rodel, rodľas, rodelas,
rodela

ke, roden

hľadať

rozthovel, rozthoďas,
rozthovelas, rozthovela

ke, rozthoven

rozdeliť,
rozložiť

saňi (e)

š, dž, sane

čiarka

sera (e)

š, dž, seri

strana

sikhavel, sikhaďas,
sikhavelas, sikhavela

ke, sikhaven

označiť,
znázorniť

so avel avri, so avľas
avri, so avelas avri, so
avela avri

ke, so aven avri

výsledok

R

192

S
sthovel pal peste,
sthoďas pal peste,
sthovelas ..., sthovela ...

ke, sthoven pal peste

zoradiť,
zostaviť

sthovel, sthoďas,
sthovelas, sthovela

ke, sthoven

usporiadať,
zložiť, zostaviť

šoros (o)

š, dž, šora

poradie

štvorcos (o),
štarešingengero

š, m, štvorci

štvorec

te avel upre, te avľas
upre, te avelas upre,
te avela upre

ke, te aven upre

zis ť

thovel jekhetane,
thoďas jekhetane,
thovelas ..., thovela ...

ke, thoven jekhetane

spojiť

trojuholňikos (o),
trinešingengero

š, m, trojuholňiki

trojuholník

š, m, uľavibena

delenie

Š

Matema ka 2.-4. r.
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U
ulaviben (o)
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V
vakeribnaskeri buťi (e)

š, dž, vakeribnaskere
buťa

slovná úloha

visarel, visarďas,
visarelas, visarela

ke, visarelen

premeniť,
vymeniť

zgindo (o)

š, m, zginde

sčítanec

zgiňiben (o)

š, m, zgiňibena

sčítanie

zor (e)

š, dž, zora

sila

Z

194

Slovensko-rómsky
slovník

195

Slovenský jazyk
2. ročník
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Slovenský jazyk 2. r.

A
abeceda

abeceda (e)

andulka

andulka (e)

anjel

anďelos (o)

anténa

antena (e)

an lopa

an lopa (e)

auto

motoris (o)

autobus

busos (o)

B
bábätko

čhavoro (o)

babka

baba (e), phuri daj

bábka

popka (e)

bača

bačas (o)

balón

balonos (o)

bambus

bambusis (o)

báseň

giľutňi (e)

bicykel

bicigľa (e)

bielizeň

teluno gad (o)

blcha

pušum (e)

blúzka

bľuza (e)

bocian

bocjanos (o), čangalo

brada

brada (e)

brána

kapura (e)

brat

phral (o)

bratranec

dujto phral (o), strično phral

breh, strana

sera (e)
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brloh

brlohos (o)

brucho

per (o)

brúsiť

brusinel, brusinďas, brusinelas, brusinela

bubák

bubakos (o)

búda

buďa (e)

bufet

bufetos (o)

buchot

demavipen (o)

byt, dom, chalupa

kher (o)

C
cap

capos (o)

cena

moľipen (o)

cencúľ

ľegocis (o)

cesta

drom (o)

cesto

chumer (o)

cibuľa

purum (e)

cimbal

cimbalma (e)

cirkus

cirkusis (o)

cukor

cukros (o)

cukrík, sladkosť

guľipen (o)

Č
čaj

teja (e), tejos

čarodejník

čaroďejňikos (o)

čečina

čečina (e)

čert

beng (o)

čiapka

čapka (e)

čipka

čipka (e)
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geňiben (o)

čitateľ

geňibnaris (o)

člen

ar klos (o)

čln

člnkos (o)

človek

manuš (o)

čokoláda

čokolada (e)

Slovenský jazyk 2. r.

čítanie

D
dar

diňipen (o)

dar, darček

darkos (o)

dáždnik

ambrela (e)

dážďovka

chlista (e)

dedina, dolina

gav (o)

dedko

papus (o), phuro dad

diera

chev (e)

dieťa

čhavo (o)

dievčatko

čhajori (e)

divadlo

theatros (o)

diviak

dzivo balo (o)

dlážka

diľi (e)

doktor

doktoris (o)

drôt

drota (e)

družica

družica (e)

dub

dubos (o)

dukát

dukatos (o)

dvere

vudar (o)

dvor

pľacos (o)

dym

thuv (o)
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E
električka

vilaňis (o)

encyklopédia

enciklopedija (e)

F
fajka

pipa (e)

farba

barva (e)

fašiangy, hody

hodi (o)

aša

caklos (o)

ﬂauta

ﬂauta (e)

G
gaštan

gaštanos (o)

gazda, hospodár

chulaj (o)

gazdina

chulaňi (e)

golier

gaľira (e)

gombík

gombička (e)

granule

rikoneskero chaben (o)

H
háčik

hačkos (o)

hádanka

garudo lav (o)

háj

čengos (o), terno vešoro

haluška

haluška (e)

haluz

agoz (o)
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ladž (e)

harfa

harfa (e)

hasič

hasičis (o)

hlad

bokh (e)

hlas, tón, zvuk

hangos (o), šuňiben

hlava

šero (o)

hlina

čik (e)

hmyz

bogaris (o)

hnev

choľi (e)

hniezdo

hnizdos (o)

hodina

ora (e)

horáreň

horarňa (e)

hos na

hoscina (e)

hra

baviben (o)

hrdina

vitejzis (o)

hrdinstvo

vitejzišagos (o)

hrebeň

kangľi (e)

hriva

grastane bala (o)

hrnček

poharicis (o)

hrniec

piri (e)

huba

kozaris (o), chundruľa

hudba, muzika,
zábava

bašaviben (o)

hus

papin (e)

húska

papiňori (e)

husle

lavuta (e)

hviezda

čercheň (e)

Slovenský jazyk 2. r.

hanba
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CH
chlad, zima

šil (o)

chlieb

maro (o)

chren

chrenos (o)

chvost

por (e)

chyba

chiba (e)

I
ilustrácia

maľiben (o)

izba

soba (e)

J
jarabina

jarabina (e)

jarmok

jarmokos (o)

javor

javoris (o)

jazdec

jazcos (o)

jazero

phandlo paňi (o)

jazyk

čhib (e)

jedlo, krmivo

chaben (o)

jež

kandruno baličo (o)

K
kamarát

amal (o)

kamión

kamijonos (o)

kapor

kapros (o)
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armin (e), jarmin

kaša

depka (e)

kašeľ

khas (o), khasaňiben

káva

kaveja (e)

kilogram

kilogramos (o)

kilometer

kilometros (o)

kino

mozi (e)

klamár

chochado manuš (o)

klarinet

klarinetos (o)

klavír

zongora (e)

klietka

kljetka (e)

klinec

lecegos (o)

klobása

kolbasa (e)

klokan

klokanos (o)

klzisko

ľegos (o)

kniha

genďi (o)

knižnica

kher prekal o gende

koberec

pokrovcos (o)

kobyla

grasňi (e)

kocky

kocki (o)

kocúr

kocuris (o)

kočík

kočija (e)

koláč

bokeľi (e)

koleno

khoč (e)

komín

thuvalo (o)

kominár

kominaris (o)

koniec, kraj

agor (o)

kon nent

kon nentos (o)

kopec, vrch

heďos (o)

Slovenský jazyk 2. r.

kapusta
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kopyto

khur (e)

korbáč

korbačis (o)

korenie

draba (o), čara

kosť

kokal (o)

kostol

khangeri (o)

košeľa

gad (o)

košík

košaris (o)

kotol

kotlos (o)

kováč

charťas (o)

koža, pleť

cipa (e)

kôň

graj (o)

kôstka

kokaloro (o)

kôš

košaris (o)

kráľ

kiraľis (o)

krása, okrasa,
ozdoba

šukariben (o)

kraslica

maľimen jandro (o)

kravata

mašľa (e)

kreslenie

maľišagos (o)

krieda

krjeda (e)

krk

men (e)

kruh, koleso

kereka (e)

kuchárka

tavibnaskri (e)

kuchyňa

kuchňa (e), tavibnaskeri soba

kukurica

phagerďi (e), dandvaľi

kura, sliepka

kachňi (e)

kuriatko

kachňori (e)

kus

kotor (o)

kve náč

luluďakro čaro (o)
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L
lahôdka

lačhiben (o)

lampáš

lampašis (o)

lastovička

lastovka (e)

lavica

lavka (e)

lavína

murdaribnaskro jiv (o)

leopard

leopardos (o)

let

hurňaľiben (o)

líco

čham (o)

liečenie

sasťariben (o)

lietadlo

eroplanos (o)

list, noviny

ľil (o)

loď

šifa (e)

loj

khoňi (e)

lopatka

lapocka (e)

losos

lososis (o)

lunapark

lunaparkos (o)

luster

lustros (o)

lyžica

roj (e)

M
majster

majstros (o)

malý

cikno

maminka

dajori (e)

mapa

mapa (e)

maslo

thil (o), čhil

mäsiar

mesarošis (o)
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meč

bari čhuri (e)

meno, názov

nav (o)

mesiac

čhon (o)

mesto

foros (o)

miesto

than (o)

minister

ministros (o)

miska

čaro (o)

mlieko

thud (o)

močiar

paňi-čik (o)

more, vodopád

baro paňi (o)

motyka

chanďi (e)

motýľ

lepetka (e)

mraziak

šiľardo (o)

múdrosť

goďipen (o)

mucha

mačhľi (e)

múka

aro (o)

múrik

falica (e)

muzikant

lavutaris (o)

muž, chlap

murš (o)

myšlienka

gondoľipen (o)

N
nádcha

nakhatos (o)

nadpis

baro lav (o)

nafúknu e

phurďipen (o)

nálada

kedva (e), dzeka

nápad, rozum

goďi (e)

narodeniny

berša (o)
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navš va (e)

neporiadnik

bordelaris (o), melalo manuš

nešťastník

bilošado (o)

Slovenský jazyk 2. r.

návšteva

O
obchod

bota (e), sklepa

obchodník, kupec

manuš so cinkerel (o)

oblok, okno

blaka (e)

obrázok

čitro (o)

obrus

servita (e)

obrúsok

servi ca (e)

obyvateľ

bešlo manuš (o)

ocot

šut (o)

ohryzok

čutka (e)

okuliare

okuľara (o)

olej

olejis (o)

omáčka

sosos (o)

omrvinka

kruškica (e)

opakovanie

pale

opica

nalpa (e)

ostrov

šuko than (o)

otec

dad (o)

otepľovačky

taťi cholov (e)

ovca

bakro (o)

ovos

džov (o)

P
palica

paca (e)
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papier

papiris (o)

pazucha

khak (e)

pazúr

pazuris (o)

pažítka

paruntka (e)

pec

bov (e)

pečivo

pekiben (o)

pekný

šukar

peniaze

love (o)

perina, vankúš

perňica (e)

pierko

pororo (o)

pieseň

giľi (e)

piesok

poši (e)

písanie

lekhaviben (o), iriňiben

písmeno

ľitera (e)

pivnica

pinca (e)

plač

roviben (o)

plot, sad, záhrada

bar (e)

pocit

šuňiben (o)

počítač

kompjuteris (o)

pohľadnica

čitruňi karta (e)

pohonič

tradlo manuš (o)

pohorie

heďi (o)

poklad

barvaľipen (o)

pole

maľa (e)

policajt

phandlo (o), žandaris

polievka

zumin (e)

ponožka

štren a (o), fusekľa

pór

poros (o)

postava

ﬁgura (e)
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haďos (o), hadžos

potápač

potapačis (o)

potkan, myš

patkaňis (o)

potôčik

leňori (e)

potraviny

chabnaskeri sklepa (e)

poučenie

sikhaďipen (o)

povera

paťaviben (o)

povraz, špagát,
motúz

šelo (o)

pozdrav

paľikeriben (o)

požiar

bari jag (e)

práca, dielo

buťi (e)

prasa

balo (o), baličo

pravopis,
grama ka

grama ka (e)

prázdniny

prazňini (o)

predavačka

skleparka (e)

predmet

predmetos (o)

predsieň

angluňi hala (e)

prechádzka, výlet

phiriben (o)

prechladnu e

faďinipen (o)

prejav

duma (e)

prezident

prezidentos (o)

prikrývka, prípad

učharďi (e)

prile eť

hurňaľol, hurňaľiľas, hurňaľolas, hurňaľola

púčik

pučikos (o)

pulóver

pulovros (o)

pysk, zobák

piskos (o)

Slovenský jazyk 2. r.

posteľ
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R
rad, rada

šoros (o)

radosť

radišagos (o)

ráno

tosara

rebrík

drabina (e)

reč, rozhovor

vakeriben (o)

repa

runkľa (e)

re azka

lancos (o)

riaditeľ

direktoris (o), šerutno

rieka

len (e)

riekanka

pheňiben (o)

roh

šing (o)

rovina

teluňipen (o)

rozlúčka

kidipen (o)

rozprávka

paramisi (e)

rozviazať

phundravel, phundraďas, phundravelas,
phundravela

rukáv

baj (e)

rukavica

vastaľi (e)

ryba

mačho (o)

rysovanie

maľinkeriben (o)

S
saxofón

saksofonos (o)

sedliak

gadžo (o)

sekera

tover (o)

sen

suno (o)
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khas (o)

sesternica

dujto phen (e), strično phen

sestra

phen (e)

schody

garadiči (o)

sila, odvaha

zor (e)

sklár

cakľaris (o)

skok

chuťkeriben (o)

skriňa

skriňa (e)

skupina

grupa (e)

slabika

čhindo lav (o)

slanina

balevas (o)

slimák

slimakos (o)

slon

elefantos (o)

slovenčina

slovačiko čhib (e)

slovo

lav (o)

sme sko

šmeciskos (o)

sneh

jiv (o)

snehuliak

jivuno manuš (o)

sob

sobos (o)

soľ

lon (o)

spánok

soviben (o)

spev

giľaviben (o)

spisovateľ, básnik

lekharis (o)

srdce

jilo (o)

srsť

dzara (o)

stanica

alomašis (o), štacija

stena

fala (e)

stolička

stolkos (o), sekos

stopky

stopki (o)

Slovenský jazyk 2. r.

seno
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strašidlo

beberakos (o), straškos

strážnik

stražňikos (o)

struna

hura (e)

strýko

kak (o), bačis

studňa

chaňig (e)

sused

pašutno (o)

svet

luma (e)

svetadiel

lumakro koter (o)

svetlo, elektrika

vudud (o)

sviatok

inepos (o)

Š
šarkan

šarkaňis (o)

šatka

khosno (o)

šaty

gada (o), hundri, šlafrogos

školník

školňikos (o)

škôlka

cikňi sikhaďi (e), dajakeri sikhaďi

šnúrka

šuňurka (e)

šofér

šoferis (o)

šteňa

cikno rikono (o)

T
tábor

taboris (o)

tanec

kheľiben (o)

teta

nena (e)

text

tekstos (o)

tma

ši tno (o)

topánka

kamašľi (o)
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traktoris (o)

trblietka

blišťiniben (o)

trieda

klasa (e)

trolejbus

trolejbusos (o)

tržnica

pijacis (o)

Slovenský jazyk 2. r.

traktor

U
učiteľ

sikhľardo (o)

učiteľka

sikhľarďi (e)

uhlie

angara (o)

uhorka

ugor (o)

ujo

bačis (o)

úľ

uľos (o)

ulica

uca (e)

ulita

ulita (e)

upratovačka

džuvľi so pra nel (e)

V
vajce

andro (o), jandro

valček

valkos (o)

vata

vata (e)

väzenie

bertena (e)

včela

berveľi (e)

Veľká noc

Patraďi (e), Patradži

veľryba

baro mačho (o)

vetva

konaris (o)

vchod

angluno vudar (o)

Vianoce

Karačoňa (e)
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víno

mol (e)

viola

brača (e)

vláčik

mašinica (e)

vláda

uprune raja (o)

vlak

mašina (e)

vlas

bal (o)

vlk

ruv (o)

vodička

džuvľi so šoferinel (e)

vojak

slugadžis (o)

voňa

lačhi saga (e)

vozík

verdan (o)

vôňa

saga (e)

vrabec

vrabcos (o)

vrece

gono (o)

vrecko

žeba (e)

vrkoč

varkočis (o)

vtáčik

čirikloro (o)

výrobok

kerďipen (o)

vystúpenie

avridikhiben (o)

výzdoba

šukaraľiben (o)

vzducholoď

lu ikošifa (e)

Z
záclona

ﬁrhangos (o)

zámok

diz (e)

zásoba

buteripen (o)

zástera

leketa (e)

závej

baro jiv (o)
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phandel, phandľas, phandelas, phandela

zdravotník

sasťibnaskero manuš (o)

zemetrasenie

phuvakro izdraripen (o)

zemiak

phuvalo (o), kompira, gruli

zimnica

izdraňi (e)

zimomriavka

papiňakeri cipa (e)

zlato

somnakaj (o)

zlodej, zbojník

živaňis (o)

znamenie

sikhaviben (o)

zrkadlo

Slovenský jazyk 2. r.

zaviazať

keris (o), džveradlos, gendalos

zrno

zarnos (o)

zrúcanina

phagerďipen (o)

zviera

džviros (o)

zvon, zvonec

harangos (o)

žaba

žamba (e)

žiak, študent

sikhľuvno (o)
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Slovenský jazyk
3. ročník

216

A
albumos (o)

automechanik

automechanikos (o)

Slovenský jazyk 3. r.

album

B
balíček

balikocis (o)

báť sa

daral, daraďas, daralas, darala

baterka

baterka (e)

bežať

denašel, denašľas, denašelas, denašela

bielý, svetlý

parno

blato

čik (e)

bledomodrý

parnobelavo

bledozelený

parnožeľeno

blízko

pašes

blížiť sa

avel pašes, avľas pašes, avelas pašes, avela
pašes

bobule

bobule (o)

Boh

Del (o)

bohatstvo, dedičstvo

barvaľipen (o)

brána

kapura (e)

briežok

leňakri serica (e)

brúsiť

brusinel, brusinďas, brusinelas, brusinela

budiť

uštavel, uštaďas, uštavelas, uštavela

budúcnosť

avutňipen (o)
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C
celý

calo

cesto

chumer (o)

cestovať

dromarel, dromarďas, dromarelas,
dromarela

cigareta

thuvaľi (e), cigarekľa/cigaretľa, cirďi/cirduňi

cirkus

cirkusis (o)

citlivý

jileskero

cválať

džal pro graj, geľas pro graj, džalas pro graj,
džala pro graj

cvičiť

cvičinel, cvičinďas, cvičinelas, cvičinela

Č
čakať

užarel, užarďas, užarelas, užarela

čarovať

kerel čohaňiben, kerďas čohaňiben, kerelas
čohaňiben, kerela čohaňiben

čarovný

čohaňibno

čelo

čekat (o)

čerstvý

svižmo, svižo

červený

lolo

česť, úcta

paťiv (e)

čierny, tmavý

kalo (o)

číslica

ginutno (o)

čistý

žužo

čitáreň

genutno kher (o)

čítať

genel, genďas, genelas, genela

črep

črepos (o)
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čudný, záhadný

čudno

D
dur

ďalekohľad

durbin (o)

darovať, dávať,
odmeniť

del, diňas, delas, dela

dáta

data (o)

dávať pozor

merkinel, merkinďas, merkinelas, merkinela

dávno

čirla

dcéra

čhaj (e)

debnička

debňica (e)

deka

deka (e)

diamant

dijamantos (o)

diera

chev (e)

dieravý, prederavený

chevalo

dívať sa, pozorovať,
sledovať, vidieť,
všimnúť si

dikhel, dikhľas, dikhelas, dikhela

divý

dzivo

dlho

but

dlhý

ďinďardo

dnes

adaďive, adaďives

dobrodružstvo

lumakro dikhiben (o)

dobrota

lačhiben (o)

dobrý, poslušný,
príjemný, správny,
vhodný

lačho

Slovenský jazyk 3. r.

ďaleko
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dole/dolu

tele

dom, príbytok

kher (o)

domácnosť

kheripen (o)

dopredu

anglal

dosiahnuť

dochudel, dochudľas, dochudelas,
dochudela

doska

deska (e)

dospelý, veľký

baro

drak

drakos (o)

drsný, silný, mocný

zoralo

držať, začínať, chy ť

chudel, chudľas, chudelas, chudela

duch, duša, vedomie

voďi (e)

dýchať, nadýchať

dichinel, dichinďas, dichinelas, dichinela

F
fakľa

fakľa (e)

falošný

chochado

ﬁlm

mozi (e)

fotograf

fotografos (o)

fotografovať

kerel kipi, kerďas kipi, kerelas kipi, kerel kipi

fúkanie

phurďipen (o)

fúz

bajusi (o)

G
grimasy

grimasi (o)

gúľať

guľinel, guľinďas, guľinelas, guľinela
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H
sapeskero

hádzať

čhivel, čhiďas, čhivelas, čhivela

história

historija (e)

hlad

bokhaľiben (o)

hľadať

rodel, rodľas, rodelas, rodela

hladkať, pohladiť

hladkinel, hladkinďas, hladkinelas,
hladkinela

hladký

hladko

hladný

bokhalo

hlasno

zorales

hlások

hangoro (o)

hlúpo

dilines

hlúposť

diliňipen (o)

hnev, zloba

ruš (e), choľi

hnevať sa

choľarel, choľarďas, choľarelas, choľarela

hodinky

orici (o)

hojdať

hojdinel, hojdinďas, hojdinelas, hojdinela

horár

horaris (o)

hore

upre

horúci

kerado

hos na

hoscina (e)

hovoriť

vakerel, vakerďas, vakerelas, vakerela

hrať, zabávať

bavinel, bavinďas, bavinelas, bavinela

hriať, zohriať

taťarel, taťarďas, taťarelas, taťarela

hrýzť

danderel, danderďas, danderelas,
danderela

Slovenský jazyk 3. r.

hadí

221

hustý

husto

CH
chcieť, túžiť

kamel, kamľas, kamelas, kamela

chladný, studený

šilalo

chodník

phirado (o)

chrániť, zachrániť,
zaopatriť, varovať

arakhel, arakhľas, arakhelas, arakhela

chudoba

čoripen (o)

chu ť

šmakinel, šmakinďas, šmakinelas,
šmakinela

I
informácia

informacija (e)

ísť, odísť

džal, geľas, džalas, džala

J
jarmok

jarmokos (o)

jazdec

phirkeribnaskero (o)

jedna

jekh

jednoducho

lokes

jesť, zjesť

chal, chaľas, chalas, chala

K
kamarátstvo

amalipen (o)

kancelária

kancelarija (e)
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kapitanos (o)

klamstvo

chochaďipen (o)

klbko, krúžok

kerekica (e)

klobúk

staďi (e)

kľúč

kľeja (e), bešaďi, kľigin

koláč

bokeľi (e)

koliba

koľibica (e)

kompas

kompasis (o)

kompót

kompotos (o)

kopyto

khur (e)

košeľa

gad (o)

kotlík

kotľikos (o)

kotúľať sa

bonďarel, bonďarďas, bonďarelas,
bonďarela

koža

cipa (e)

kráčať, chodiť

phirel, phirďas, phirelas, phirela

kraslica

maľimen jandro (o)

krásne

šukares

krásny, nádherný,
pekný

šukar

krátko

charnes

kravata

mašľa (e)

kreslo

fotelis (o)

kresťanský

devleskero

kričať

kerel vika, kerďas vika, kerelas vika, kerela
vika

kričať

viskinel, viskinďas, viskinelas, viskinela

krík

bur (e)

krivý, šikmý

bango

Slovenský jazyk 3. r.

kapitán
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krv

rat (o)

kufor

kufros (o)

kuchár

tavibnaskro (o)

kultúrny

kulturakero

kupovať

cinkerel, cinkerďas, cinkerelas, cinkerela

kúsok

kotor (o)

kúzelník

kuzelňikos (o)

kvapkať

čuľol, čuľal, čuľolas, čuľola

kyslý, horký

šutlo

L
ľadový

ľegošno

ľahnúť, ležať,
odpočívať

pašľol, pašľiľas, pašľolas, pašľila

lakomý

hamišno

lano

šelo (o)

láska

kamiben (o)

lavica

lavka (e)

lenivý

nabuťakro

leták

letakos (o)

lietať, vle eť,
vzlietnuť

hurňaľol, hurňaľiľas, hurňaľolas, hurňaľola

listovať

praj nel, praj nďas, praj nelas, praj nela

lúčiť sa

kidel pes, kidľas pes, kidelas pes, kidela pes

ľudový

folklorno

ľudský

manušno
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M
majiteľis (o)

makový

makoskero

malicherný

malicherno

maľovať, kresliť,
farbiť

maľinel, maľinďas, maľinelas, maľinela

malý

cikno

maškrta

lačho chabenoro (o)

meno

nav (o)

mešec

mešcos (o)

miesto, miestnosť,
izba

than (o), soba, kher

milovať

kamavel, kamaďas, kamavelas, kamavela

milý

kedvešno

míňať, minúť

rozčhivel, rozčhiďas, rozčhivelas, rozčhivela

minúta

minuta (e)

mládenec

terno čhavo (o)

mladosť

terňipen (o)

mladý

terno

moc, sila

zor (e)

moderný

adaďivesutno

modrý

belavo

mokrý

cindo

mydlo

sapuňis (o)

myslieť, rozmýšľať

gondoľinel, gondoľinďas, gondoľinelas,
gondoľinela

Slovenský jazyk 3. r.

majiteľ
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N
nadaný, rozumný,
bystrý, múdry

goďaver

nádoba

čaro (o)

nadšený

rado

najedený

čalo

nakŕmiť

del te chal, diňas te chal, delas te chal, dela
te chal

nálada

dzeka (e)

nalákať, presvedčiť

prevakerel, prevakerďas, prevakerelas,
prevakerela

nalepiť

lepinel, lepinďas, lepinelas, lepinela

napätý

skikidlo

napomínať

phenel pre goďi, phenďas pre goďi,
phenelas pre goďi, phenela pre goďi

nástraha

merkiben (o)

nástupca

avľipnaris (o)

náučný, vzdelaný

sikhado

návšteva

navšťeva (e)

nazlostený, mrzký

choľardo

nebezpečenstvo

arakhaviben (o)

nebezpečný

bibachtalo

nebojácny, odvážny

nadaranďutno

necitlivý

najileskero

neďaleko

nadur

nedávno

načirla

nedráždiť

na choľarel, na choľarďas, na choľarelas, na
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choľarela
mukhel, mukhľas, mukhelas, mukhela

nemehlo

namotorno

nepotrebný

nakampľutno

nevedieť

na džanel, na džanďas, na džanelas, na
džanela

neverný, neslušný

napaťivalo

nevrá ť

na del pale, na diňas pale, na delas pale, na
dela pale

nevšímať si

na gondoľinel, na gondoľinďas, na
gondoľinelas, na gondoľinela

nevšímavý

bijakhengero

nezabudnúť

na bisterel, na bisterďas, na bisterelas, na
bisterela

niekedy

varekana

nikto

ňiko

nový

nevo

nôž

čhuri (e)

Slovenský jazyk 3. r.

nechať, nechávať,
pus ť, spus ť

O
obehať

predenašel, predenašľas, predenašelas,
predenašela

obetavosť

oferavo

objav

arakhiben (o)

objaviť

arakhel avri, arakhľas avri, arakhelas avri,
arakhela avri

oblievačka

čhorďipen (o)
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obľúbený

kamaduno

obmedzený

korejakhengero

obnosiť

uravel, urďas, urelas, urela

obrá ť, premeniť

visarel, visarďas, visarelas, visarela

obrovský

igen baro

obyčajný

običajno

obytný

zabešlo

odcestovaný

dromardo

odchádzať

džal het, geľas het, džalas het, džala het

odniesť

ľigenel, ľigenďas, ľigenelas, ľigenela

odprevadiť, odviesť,
vyprevadiť

ľigenel avri, ľigenďas avri, ľigenelas avri,
ľigenela avri

odtrhnúť, odrezať

čhinel, čhinďas, čhinelas, čhinela

odve ť

phenel pale, phenďas pale, phenelas pale,
phenela pale

oheň, plameň

jag (e)

ohnisko

jagalo than (o)

ohybný

bikokalengro

ochorieť

nasvaľol, nasvaľilas, nasvaľolas, nasvaľola

okamih

minu ca (e)

okno

blaka (e)

okolo

pašal

okrasa

šukariben (o)

okrúhly

kerekašno

opálený

kalo khamestar

oprašovať

prašinel, prašinďas, prašinelas, prašinela

oslava

hoscina (e), mulačšagos

ostať

ačhel, ačhiľas, ačhelas, ačhela

ostrov, pevnina

šuko than (o)
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phučlo (o)

otravovať

chal o nervi, chaľas o nervi, chalas o nervi,
chala o nervi

otvorený

phundrado

ovca

bakri (e)

overený

prindžardo

oznámiť

del te džanel, diňas te džanel, delas te
džanel, dela te džanel

Slovenský jazyk 3. r.

otázka

P
páčiť sa

tecinel, tecinďas, tecinelas, tecinela

palec, prst

angušt (o)

palica

paca (e)

pálivý

labardo

párok

parkos (o)

pas er

kandošis (o)

pavučina

thavuňi (e)

pestrovarebný

viraguno barevno

piecť

pekel, pekľas, pekelas, pekela

píliť

rezinel, rezinďas, rezinelas, rezinela

písať, zapisovať

lekhavel, lekhaďas, lekhavelas, lekhavela /
irinel, pisinel

pískať

piskinel, piskinďas, piskinelas, piskinela

plachý

ladžanďutno

plakať

rovel, rovlas, rovelas, rovela

planéta, zemeguľa

phuv (e)

plávanie

pľiviňiben (o)

plávať

pľivinel, pľivinďas, pľivinelas, pľivinela
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plaviť sa

džal paňeha, geľa paňeha, džalas paňeha,
džala paňeha

pliesť

khuvel, khuďas, khuvelas, khuvela

plný

pherdo

plynulo

sar paňi

pocí ť

šunel andro jilo, šunďas andro jilo, šunelas
andro jilo, šunela andro jilo

počítačová hra

kompjutoskero bavišagos (o)

počítať

ginel, ginďas, ginelas, ginela / rachinel

podpis

lekhado nav (o), podirimen

podvod

chochaviben (o)

pofukovať

phurdel, phurdľa, phurdelas, phurdela

pohos ť, vymenovať

del paťiv, diňas paťiv, delas paťiv, dela paťiv

pohreb

parušagos (o)

pochopiť

achaľol, achaľoľas, achaľolas, achaľola

pochopiteľný

achaľardo

pochybovať

na paťal, na paťanďiľas, na paťalas, na
paťala

pokolenie

rat pre rateste (o), fajta

pokus

probaľipen (o)

poletovať

hurňaľol upre-tele, hurňaľiľas upre-tele,
hurňaľolas upre-tele, hurňaľola upre tele

polička

tragaricis (o)

položiť

thovel tele, thoďas tele, thovelas tele,
thovela tele

pomaličky

lokores

pomyslenie

gondoľipen (o)

ponáhľať sa

siďarel, siďarďas, siďarelas, siďarela

poraniť

dukhanďol, dukhanďas, dukhanďolas,
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dukhanďola
žužarel, žažarďas, žužarelas, žužarela

poriadok

žužipen (o)

poslať

bičhavel, bičhaďas, bičhavelas, bičhavela

posledný

jekhpaluno, agorutno

posmeliť

del zor, diňas zor, delas zor, dela zor

postava

ﬁgura (e)

posvätený

senteľindo

potrebovať

kampel, kampľas, kampelas, kampela

povedať, tvrdiť

phenel, phenďas, phenelas, phenela

povera

paťaviben (o)

povesť

hiros (o)

pozdraviť,
pozdravovať

paľikerel, paľikerďas, paľikerelas, paľikerela

poznať

prindžarel, prindžarďas, prindžarelas,
prindžarela

pozornosť

merkiňiben (o)

pracovať

kerel buťi, kerďas buťi, kerelas buťi, kerela
buťi

praskať

pukinel, pukinďas, pukinelas, pukinela

Slovenský jazyk 3. r.

poriadať

pravda, spravodlivosť čačipen (o)
pravé

čačikane

pravopis, písanie

lekhaviben (o), iriňiben, pisiňiben

prázdniny

prazňini (o)

prečítať

pregenel, pregenďas, pregenelas, pregenela

predkovia

purvadža (o)

predný

angluno

prehĺtať

preľiginel, preľiginďas, preľiginelas,
preľiginela
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prekážať

thovel andro drom, thoďas andro drom,
thovelas andro drom, thovela andro drom

prekvapiť

kerel naužarďipen, kerďas naužarďipen,
kerelas naužarďipen, kerela naužarďipen

prele eť

prehurňaľol, prehurňaľiľas, prehurňaľolas,
prehurňaľola

prepchať

preispidel, preispidľas, preispidelas,
preispidela

prepínať

premukhel, premukhľas, premukhelas,
premukhela

prestať

preačhel, preačhľas, preačhelas, preačhela

prevrá ť

previsarel, previsarďas, previsarelas,
previsarela

prežiť

predživel, predžiďiľas, predživelas,
predživela

príbeh

ačhiben (o)

pribudnúť

priavela, priavľas, priavelas, priavela

prichystať

kisi nel, kisi nďas, kisi nelas, kisi nela

príkaz

opralphendo (o)

priložiť, prikladať,
nasadiť

prithovel, prithoďas, prithovelas, prithovela

pripraviť

rich nel, rich nďas, rich nelas, rich nela /
kisi nel

prísť, prichádzať,
nástúpiť

avel, avľas, avelas, avela

program

programos (o)

programátor

programatoris (o)

prosiť, poprosiť,
vypýtať

mangel, mangľas, mangelas, mangela
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angrusťi (e)

prúd

prudos (o)

prvý

elšino, jekhto, peršo

púčik

pučikos (o)

pumpa

pumpa (e)

Slovenský jazyk 3. r.

prsteň

R
rajčinový

paradičkakero

rásť, podrásť

barol, bariľas, barolas, barola

recept

receptos (o)

riadok

ľinajka (e)

riedky

paňalo

riešenie,
presvedčenie

goďipen (o)

robiť si poznámky

lekhavel peske, lekhaďas peske, lekhavelas
peske, lekhavela peske

robiť, tvoriť, spraviť,
usilovať sa

kerel, kerďas, kerelas, kerela

rodiť

pašľol tele, pašľiľas tele, pašľolas tele,
pašľola tele

rohatý

šingalo

rovinka

teluňipen (o)

rovnoprávny

jekhmolardo

rozbitý

phaglo

rozdať, rozdávať

rozdel, rozdiňas, rozdelas, rozdela

rozdeliť

rozthovel, rozthoďas, rozthovelas,
rozthovela

rozhryznúť

rozdanderel, rozdanderďas, rozdanderelas,
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rozdanderela
rozkázať

rozkazinel, rozkazinďas, rozkazinelas,
rozkazinela

rozlúčiť sa

phenel ačhen Devleha, phenďas ačhen
Devleha, phenelas ačhen ..., phenela ačhen
...

rozmanitý

aver

rozmaznaný

kinešno

rozplakať

rozrovel, rozrunďas, rozrovelas, rozrovela

rozprávač

paramisaris (o)

rozpútať

phundravel, phundraďas, phundravelas,
phundravela

rozum, myseľ

goďi (e)

rozvíjať

lačharel, lačharďas, lačharelas, lačharela

rozvitý

lačhardo

rôzny

averutno

rybník

len (e)

rýchly

sigutno

S
sadiť

sadzinel, sadzinďas, sadzinelas, sadzinela

sadnúť, bývať

bešel, bešľas, bešelas, bešela

salaš

salašis (o)

samostatný

korkoro

sen, predstava

suno (o)

schôdzka

zgeľipen (o)

situácia

situacija (e)

skákať, skočiť

chuťel, chuťiľas, chuťelas, chuťela
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cakloskero

sklo

caklos (o)

skok

chuťiben (o)

skončiť

dokerel, dokerďas, dokerelas, dokerela

skromný

nabarikano

skrytý, ukrytý, tajný

garudo

skvelý, vynikajúci

igen lačho

sladký

gulo

slaný

londo

sláva

ašunďipen (o)

sláviť, oslavovať

mula nel, mula nďas, mula nelas,
mula nela

slávny

prindžarduno

slina

čhungerďipen (o)

slobodný

bije romňi

sľub

lav (o)

sľúbiť

del lav, diňas lav, delas lav, dela lav

sluha

solgas (o)

slúchadlo

kanoro (o)

slúžiť

sogaľinel, sogaľinďas, sogaľinelas,
sogaľinela

smelý

šmelo

smiať sa

asal, asanďas, asalas, asala

smiech

asaben (o)

smiešny, šibalsky

pherasuno

smutný

pharejileskro, bije kedva

snívať

džal suno, geľas suno, džalas suno, džala
suno

spadnúť, padať

perel, peľas, perelas, perela

Slovenský jazyk 3. r.

sklený/sklenený
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spálňa

sovibnaskeri soba (e)

spať

sovel, suťas, sovelas, sovela

spievať, nô ť

giľavel, giľaďas, giľavelas, giľavela

spojený, zatvorený

phandlo

spravodlivý

čačo

sťahovať

džal pro aver than, geľas pro aver than,
džalas pro aver than, džala pro aver than

starena

phuri romňi/džuvľi (e)

staroba

phuripen (o)

starosta

šeralo (o), čhibalo, vajdas

starý

phuro

statočný

bidaranďutno

stočený

bonďardo

stolík

skamindoro (o)

stopa

stopaja (e)

storočie

šelberš (o)

strach

dar (e)

strakatý

kotorošno

strana

sera (e)

strašiť, vystrašiť

daravel, daraďas, daravelas, daravela

strašný, špatný

nalačho

stra ť

našavel, našaďas, našavelas, našavela

strážca

vartašis (o)

stredný

maškarutno

strieborný

rupuno

súhlasiť

priačhel, priačhľas, priačhelas, priačhela

suchý

šuko

surfovanie

surﬁniben (o)

súťaž

khelďipen (o)
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senteľinel, senteľinďas, senteľinelas,
senteľinela

sviatok

inepos (o)

sviečka

momeľi (e)

svie ť

si nel, si nďas, si nelas, si nela / labarel

svie ť, horieť, spáliť,
zhorieť

labarel, labarďas, labarelas, labarela

Slovenský jazyk 3. r.

svä ť

Š
šašo

šašos (o)

šediny

šive bala (o)

šepkať

šuškinel, šuškinďas, šuškinelas, šuškinela

šesťročný

šoveberšengero

šíriť

del dureder, diňas dureder, delas dureder,
dela dureder

široký

buchlo

škaredý

džungalo

škorpión

škorpijonos (o)

škrabať, poškrabať

charuvel, charuďas, charuvelas, charuvela

šplhať, vliecť

cirdel pes, cirďas pes, cirdelas pes, cirdela
pes

špliechať, obliať,
polievať, nalievať

čhorel, čhorďas, čhorelas, čhorela

šport

športos (o)

štedrý

ščiro

T
tajomný

učhardo andre
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tanečnica

kheluvňi (e)

teplo

tato

tešiť sa

radisaľol, radisaľiľa, radisaľolas, radisaľola

tlieskať

marel le vastenca, marďas le vastenca,
marelas le vastenca, marela le vastenca

tma

ši tno (o), šišitno

tolerancia

tolerancija (e)

topiť

tašľol, tašľolas, tašľiľas, tašľola

trasľavý

izdruno

tráva

čar (e)

triasť

izdral, izdraďas, izdralas, izdrala

trochu/trocha

sikra, čepo

tučný, hrubý

thulo

tvoj

ro

tvor

džido voďi (e)

tyč

lata (e)

U
ukázať, naučiť,
vyučovať, učiť

sikhavel, sikhaďas, sikhavelas, sikhavela

ukradnúť

čorel, čorďas, čorelas, čorela

ukrývať, schovať

garuvel, garuďas, garuvelas, garuvela

umenie

džaniben (o)

umývať

thovel, thoďas, thovelas, thovela / morelas

unaviť

zuňinel, zuňinďas, zuňinelas, zuňinela

upečený

peko

upokojiť

sklidňinel, sklidňinďas, sklidňinelas,
sklidňinela
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leperel, leperďas, leperelas, leperela

úrad

urados (o)

usilovný

buťakro

uťahaný

murdardo

útek

denašiben (o)

Slovenský jazyk 3. r.

upozorniť

V
valec

valcos (o)

variť

tavel, taďas, tavelas, tavela

vdova

phivľi (e)

večerný

raťutno

vedieť

džanel, džanďas, džanelas, džanela

vedro

vedros (o)

veľkonočný

patraďakro

veľmi

igen

veniec

vencos (o)

veriť

paťal, paťalas, paťalas, paťala

verný, slušný

paťivalo

veršovať

veršinel, veršinďas, veršinelas, veršinela

veselý

asanďutno

vianočný stromček

karačoňakro kašt (o), karačoňakro
stromocis, jezulankos

vila

baro kher (o)

vinice

reza (e)

vinš

vinšos (o)

visieť

ﬁginel, ﬁginďas, ﬁginelas, ﬁginela

vlastnoručný

peskerevastengero

vlažný

ľetno
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vodník

vodňikos (o)

volať, telefonovať,
nazývať, pozývať

vičinel, vičinďas, vičinelas, vičinela

vôňa

lačhi saga (e)

vrá ť

del pale, diňas pale, delas pale, dela pale

vrece

gono (o)

vstupenky

ľiloro (o)

vstúpiť

džal andre, geľas andre, džalas andre, džala
andre

vstupné

andripen (o)

vyberať

kidel avri, kidľas avri, kidelas avri, kidela
avri

vyblednúť, zblednúť

parňol avri, parňiľas avri, parňolas avri,
parňola avri

vyblednutý

avriparno

vybrať

kidel avri, kidľas avri, kidelas avri, kidela avri

vyčítať

čhivel pro jakha, čhiďas pro jakha, čhivelas
pro jakha, čhivela pro jakha

vyhadzovať

čhivel avri, čhiďas avri, čhivelas avri, čhivela
avri

vyhnúť sa

džal seraha, geľas seraha, džalas seraha,
džala seraha

vychovávať

ľikerel avri, ľikerďas avri, ľikerelas avri,
ľikerela avri

vyjsť

avel avri, avľas avri, avelas avri, avela avri

vykotúľať

bonďarel avri, bonďarďas avri, bonďarelas
avri, bonďarela avri

vyliezť, vychádzať

avel avri, avľas avri, avelas avri, avela avri

vymýšľať, vymyslieť

kerel nevipen, kerďas nevipen, kerelas
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nevipen, kerela nevipen
čhivkerel, čhivkerďas, čhivkerelas,
čhivkerela

výnimočný

na ča ajso

vypláchať/vyplákať

chelavel avri, chelaďas avri, chelavelas avri,
chelavela avri

vypla ť

poťinel avri, poťinďas avri, poťinelas avri,
poťinela avri

vyplávať

pľivinel avri, pľivinďas avri, pľivinelas avri,
pľivinela avri

vyplniť, naplniť

pherďarel, pherďarďas, pherďarelas,
pherďarela

vyrásť

barol avri, bariľas avri, barolas avri, barola
avri

vysadiť

sadzinel avri, sadzinďas avri, sadzinelas
avri, sadzinela avri

vyskakovať

chuťkerel, chuťkerďas, chuťkerelas,
chuťkerela

vysoký

učo

vystrašený

daranďutno

vyšibať

marel avri, marďas avri, marelas avri,
marela avri

vy ahnuť

cirdel avri, cirďas avri, cirdelas avri, cirdela
avri

vyzdvihnúť

upre hazdel, upre hazdľas, upre hazdelas,
upre hazdela

vyzliekať

tele čhivel, tele čhiďas, tele čhivelas, tele
čhivela

vzrušujúci

mištes/lačhes pre voďi

Slovenský jazyk 3. r.

vynadať
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Z
zabudnúť

bisterel, bisterďas, bisterelas, bisterela

začuť, počuť

šunel, šunďas, šunelas, šunela

zadný

paluno

záhrada

bar (e)

zahynúť

merel, muľas, merelas, merela

zákaz

našťipen (o)

zákerný, podlý

palavindo

zakladať

zathovel, zathoďas, zathovelas, zathovela

zakladateľ

bazalno manuš (o)

zaklonený

banďardo

zaľúbený

zakamado

zamestnanie

buťi (e)

zamknúť

phandel, phanďas, phandelas, phandela

zámok

diz (e)

zápalka

švablikos (o)

zapamätať si

thovel andre goďi, thoďas andre goďi,
thovelas andre goďi, thovela andre goďi

zápas

mariben (o)

zaraziť

začhavel, začhaďas, začhelas, začhela

zaspávať

zasovel, zasuťas, zasovelas, zasovela

zastaviť, postaviť

ačhavel, ačhaďas, ačhavelas, ačhavela

zástera

leketa (e)

zátvorka

barori (e)

zaujímavý

interesantno

závidieť

zavidzinel, zavidzinďas, zavidzinelas,
zavidzinela
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zbačinel, zbačinďas, zbačinelas, zbačinela

zbojník

živaňis (o)

zbytočný

hijabušno

zdravý

sasto

zdvihnúť, zodvihnúť,
zvýšiť

hazdel, hazďas, hazdelas, hazdela

zelený

žeľeno

zlatý, vzácny

somnakuno

zle, hrozne

namištes, nalačhes

zlomený

phagerdo

zmiznúť

našťol, našťiľas, našťolas, našťola

značkovať

značkinel, značkinďas, značkinelas,
značkinela

známy

prindžarutno

znášať

ľikerel, ľikerďas, ľikerelas, ľikerela

zničiť

murdarel, murdarďas, murdarelas,
murdarela / mosarel

zniesť

hordinel, hordinďas, hordinelas, hordinela

zobrať

lel, iľa, lelas, lela

zosadnúť

zabešel, zabešľas, zabešelas, zabešela

zoznámiť, spoznať

sprindžarel, sprindžarďas, sprindžarelas,
sprindžarela

zubatý

dandvalo

zväčšiť

bararel, baraďas, baravelas, bararela

zvoliť, zbierať,
chystať, nabrať

kidel, kidľas, kidelas, kidela

Slovenský jazyk 3. r.

zbadať
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Ž
železo

trast (o)

žinčica, masť

žiros (o)

žltý

šargo
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Slovenský jazyk 4. r.

Slovenský jazyk
4. ročník
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B
baliť

balinel, balinďas, balinelas, balinela

bezdetný

bijo čhave

bezdomovec

manuš bijo kher (o)

bielučký

parnoro

blízko

pašes

bodka

binďi (e)

breh, nábrežie

leňakri sera (e)

budovať, stavať,
zastavať

ačhavel, ačhaďas, ačhavelas, ačhavela

búrať

čhivel tele, čhiďas tele, čhivelas tele, čhivela
tele

bývalý

angluno

C
celý

calo

cibuľový

purumakero

Č
čakať

užarel, užarďas, užarelas, užarela

často, neprestajne,
trvalo

furt

čin

keriben (o)

čistý

žužo

čitateľ

genaris (o)
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D
del, diňas, delas, dela

dej

ačhiben (o)

dejiny

čirlatuňiben (o)

deň

ďives (o)

detstvo

čhavorikaňiben (o)

dlhý

ďinďardo

dojatý, mäkký

kovlo

dokončiť, skoncovať

dokerel, dokerďas, dokerelas, dokerela

doznieť

dobašavel, dobašaďas, dobašavelas,
dobašavela

Slovenský jazyk 4. r.

dať, odovzdať,
venovať

dôrazný, ostrý, pevný, zoralo
tvrdý
dôstojný

paťivalo

drahý

kučo, dragano

drobný

churdo

druh

sorta (e)

druhý

dujto

E
elektrický

sar vudud, vilaňiskro

F
falošný

bangejileskero, chochado

fúkať

phurdel, phurďas, phurdelas, phurdela
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G
graﬁk

graﬁkos (o)

guľatý

kerekašno

H
handra

patavo (o), rentos

hárok

harkos (o)

hľadať, snoriť

rodel, rodľas, rodelas, rodela

hladký

hladko

hlupák

dilino (o)

hlúpy, zbláznený

dilino

hodina

ora (e)

hodiť

čhivel, čhiďas, čhivelas, čhivela

hotový

kisno

hranatý

vinklasto

hrať

bašavel, bašaďas, bašavelas, bašavela

hravý

kedvešno

CH
chodec

phirutno (o)

chudobný, úbohý

čoro, čorejileskro

chýbať

chibaľinel, chibaľinďas, chibaľinelas,
chibaľinela

chy ť, siahnuť, získať, chudel, chudľas, chudelas, chudela
dostať
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J
jarpos (o)

jedáleň

kuchňa (e)

jednotlivec

jekh dženo (o)

juh

diloskri sera (e)

Slovenský jazyk 4. r.

jačmeň

K
kamarát

amal (o)

kamenný

bareskero

kancelária

kancelarija (e)

každý

sako

klamár, luhár

chochado manuš (o)

klamať, podvádzať

chochavel, chochaďas, chochavelas,
chochavela

klesať, zapadnúť,
padať

perel, peľas, perelas, perela

kmotor

kirvo (o)

kniha

genďi (e)

knihár

genduno (o)

kníhkupec

gendo manuš (o)

kníhkupectvo

pus kengero kher (o)

končiť

agorinel, agorinďas, agorinelas, agorinela

koniec, okraj

agor (o)

kozľací

kozakero

koža

cipa (e)

kožený

cipakero

kožuch

puža (e)
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kradnúť

čorel, čorďas, čorelas, čorela

krájať

čhinel, čhinďas, čhinelas, čhinela

krátky

charno

krehký

sanoro, kovlo

kresliť, namaľovať

maľinel, maľinďas, maľinelas, maľinela

kričať

viskinel, viskinďas, viskinelas, viskinela

krúžiť, kolovať

phirel kerekate, phirďas ..., phirelas ...,
phirela ...

kus

kotor (o)

kyslý

šutlo

L
látka

pochtan (o)

letopočet

beršipen (o)

listovať

praj nel, praj nďas, praj nelas, praj nela

ľúto

pharo

M
máčať, namočiť

cinďarel, cinďarďas, cinďarelas, cinďarela

málo

frima, sikra, čepo

manžel

rom (o)

manželka

romňi (e)

mastný

žirošno

melódia

melodija (e)

mesiac

čhon (o)

mesto, námes e

foros (o)

minule, niekedy,
občas

varekana
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terno čhavo (o)

mlčať

čitel, čitelas, čitela

močarisko

paňi-čika (o)

mohutný

thulo

motúz

šelo (o)

mrazivý

šilalo

Slovenský jazyk 4. r.

mládenec

N
nabiť

domarel, domarďas, domarelas, domarela

náhodný

ča avka

nájsť, vypátrať

arakhel, arakhľas, arakhelas, arakhela

nákladiak

baro motoris (o)

nakupovať

cinkerel, cinkerďas, cinkerelas, cinkerela

nápad

goďi (e), gonďipen

naplniť

pherďarel, pherďarďas, pherďarelas,
pherďarela

napodobňovať

kerel jekh the jekh, kerďas ..., kerelas ...,
kerela ...

naponáhlo

siďaripen

naposledy

pro agor

nariadenie

avridino (o)

narovnať

cirdel avri, cirdľas avri, cirdelas avri, cirdela
avri

nasledovať, nastúpiť

džal pal varekaste, geľas ..., džalas..., džala ...

naspamäť

goďatar

nasťahovať

zabešel, zabešľas, zabešelas, zabešela

na ahnuť

cirdel upre, cirďas upre, cirdelas upre,
cirdela upre
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návrh

thoviben (o)

necelý

nacalo

nedočkavý

nadoužardo

nedovoliť

na domukel, na domukľas, na domukelas,
na domukela

nelámavý

naphagerdo

neodle eť

na hurňaľol, na hurňaľiľas, na hurňaľolas, na
hurňaľola

nepočuť

na šunel, na šunďas, na šunelas, na šunela

nepokojný

izdrardo, kikidlo

nepotrebný

nakampľutno

nešikovný

bangevastengero, kiľavo

neškodiť

na kerel pharipen, na kerďas ..., na kerelas
..., na kerela ...

netrhať

na čhinel, na čhinďas, na čhinelas, na
čhinela

netušiť

na džanel, na džanďas, na džanelas, na
džanla

neužitočný

nachasňalo

neveriaci

napaťakro

neviditeľný

nadičhlo

nevýhodný

nalačho

nezabudnuteľný

nabisterdo

nezrozumiteľný

nachaľutno

nočný

raťakero

normálny

rendešno

nový

nevo
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O
obdžal, obgeľas, obdžalas, obdžala

oblepiť

olepinel, olepinďas, olepinelas, olepinela

oblievať

čhorel, čhorďas, čhorelas, čhorela

obojstranný

sodujserakero

obrá ť

visarel, visarďas, visarelas, visarela

Slovenský jazyk 4. r.

obchádzať, obiehať

obsadiť, položiť, klásť thovel, thoďas, thovelas, thovela
obytný

bešlo

octový

šuteskero

odlákať, odrážať,
odraziť

odčhivel, odčhiďas, odčhivelas, odčhivela

odmietnuť

na kamel, na kamľas, na kamelas, na
kamela

odporúčať

del anglal, diňas anglal, delas anglal, dela
anglal

odpus ť

odmukhel, odmukhľas, odmukhelas,
odmukhela

odsúdený

andre phandlo

odvážny

nadaranďutno

odviesť

ľigenel, ľigenďas, ľigenelas, ľigenela

ohrozovať

daravel, daraďas, daravelas, daravela

onemieť

nemisaľol, nemisaľiľas, nemisaľolas,
nemisaľola

opatrne

polokores, merkindones

opísať

lekhavel, lekhaďas, lekhavelas, lekhavela

orezať

očhinel, očhinďas, očhinelas, očhinela

oslí

somariskero
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oslobodiť

mukhel avri, mukhľas avri, mukhelas avri,
mukhela avri

ospalý

zasuto

osviežiť

džiďarel, džiďarďas, džiďarlas, džiďarela

ošemetný

chochado

ozdobovať

šukarel, šukarďas, šukarelas, šukarela

P
párať

parinel, parinďas, parinelas, parinela

pás

pasos (o)

pečený

peko

pestovať

bararel, bararďas, baravelas, baravela

pešo/peši/pešky

pešones

pískať, zapískať

piskinel, piskinďas, piskinelas, piskinela

píštalka

pišťalkica (e)

plakať, nariekať

rovel, runďas, rovelas, rovela

plátený

khuvalo

plátok

šajtka (e)

pliesť

hačkinel, hačkinďas, hačkinelas, hačkinela /
khuvel

plný

pherdo

pobozkať, bozkávať

čumidel, čumidľas, čumidelas, čumidela

počínať

ľikerel, ľikerďas, ľikerelas, ľikerela

podliezať

poddžal, podgeľas, poddžalas, poddžala

podoba

sar jekh, jekh the jekh

pohodlný (človek)

bibuťakro manuš (o)

pohyblivý

phiribnaskero

pochod

phiriben (o)
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banďaľol, banďiľas, banďolas, banďola

pokúsiť sa, vyskúšať,
skúsiť, skúšať

probaľinel, probaľinďas, probaľinelas,
probaľinela

polepšiť, upraviť

prikerel, prikerďas, prikerelas, prikerela

pomalý,
zjednodušený

loko

pomník

mochto (o)

pomocník

žuťibnaris (o)

pomyslieť

gondoľinel, gondoľinďas, gondoľinelas,
gondoľinela

ponaučenie, zjavenie

sikhaviben (o)

poprechádzať sa

predžal pes, pregeľas pes, predžalas pes,
predžala pes

poriadok

žužipen (o)

posledný

agorutno, paluneder

posmech

asaviben (o)

postvárať

kerel bengipen, kerďas ..., kerelas ..., kerela
...

posúdiť

te vakerel pal

poštár

poštaris (o)

potešiť

radisaľol, radisaľiľas, radisaľolas, radisaľola
/ guľarel pes

potrebný

kampľutno

potriasť

izdravel, izdraďas, izdravelas, izdravela

potulovať sa

čavargozinel, čavargozinďas,
čavargozinelas, čavargozinela

poukladať, vložiť,
zaradiť

zathovel, zathoďas, zathovelas, zathovela

povedať, vyhlásiť,

phenel, phenďas, phenelas, phenela

Slovenský jazyk 4. r.

pokloniť sa
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rozhodnúť, oznámiť,
zahlásiť
poznať

prindžarel, prindžarďas, prindžarelas,
prindžarela

pozorný

merkindo

pozoruhodnosť

lačho dikhiben (o)

pozrieť, hľadieť

dikhel, dikhľas, dikhelas, dikhela

pozvanie

vičiňiben (o)

pravidelne

sako ďives

prečiarkovať

prečhinel, prečhinďas, prečhinelas,
prečhinela

pre kaný

avrimardo

prehadzovať

prečhivel, prečhiďas, prečhivelas,
prečhivela

preháňať

kerel baro, kerďas baro, kerelas baro,
kerela baro

prehľadný

predičhlo

prekliaty

pokerdo

prekvapenie

naužarďipen (o)

prekvapiť

kerel naužarďipen, kerďas ..., kerelas ...,
kerela ...

prenocovať

presovel, presuťas, presovlas, presovela

prepadnúť

preperel, preperďas, preperelas, preperela

presedieť

prebešel, prebešľas, prebešelas, prebešela

preskakovať

chuťkerel prekal, chuťkerďas prekal,
chuťkerelas prekal, chuťkerela prekal

preskočiť

chuťel prekal, chuťľas prekal, chuťelas
prekal, chuťela prekal

presný

presno
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prevakerel, prevakerďas, prevakerelas,
prevakerela

pretvárať

prekerel, prekerďas, prekerelas, prekerela

prezentácia

prezentacija (e)

priepasť

char (e)

príchod

avelipen (o)

príchuť

šmakos (o)

primontovať

prithovel, prithoďas, prithovelas, prithovela

princ

princos (o)

prinútený

ispidlo

prirodzený

peskero

pritlačiť

ispidel, ispidľas, ispidelas, ispidela

priviesť, doviesť,
priniesť

anel, anďas, anelas, anela

privstať

ušťiľol, ušťiľas, ušťelas, ušťela

pružný

čalavibnaskro

prvorodenec

elšino/peršo čhavo

puzdro

puzdros (o)

pýtať

phučel, phučľas, phučelas, phučela

Slovenský jazyk 4. r.

presvedčiť

R
radiť

žuťinel, žuťinďas, žuťinelas, žuťinela

radiť, poradiť

davkerel goďipen, davkerďas ..., davkerelas
..., davkerela ...

rám

ramos (o)

ráno

tosara

rásť

barol, baroďas, barolas, barola

rastlina

drab (e), čar
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rebrík

drabina (e)

redaktor

redaktoris (o)

rodný

fajtakero

rovnaký

jekh the jekh

rovný

nabango

rozbehnúť

rozdenašel, rozdenašľas, rozdenašelas,
rozdenašela

rozlúčka

kiďipen (o)

roznášať

rozľigenel, rozľigenďas, rozľigenelas,
rozľigenela

rozplakať

rozrovel, rozrunďas, rozrovelas, rozrovela

rozprávať,
porozprávať

vakerel, vakerďas, vakerelas, vakerela

rozsvie ť

labarel, labarďas, labarelas, labarela

roz ahnuť

rozcirdel, rozcirďas, rozcirdelas, rozcirdela

roztok

biľaripen (o)

rozumný, bystrý

goďaver

rozvadený, nezhodný

rušado

rozvarený

roztado

rukopis

vasteskro lekhaviben (o)

rýchly

sigutno

S
sadlo

žiros (o)

sadzač

sadzačis (o)

samozrejme

he, bizo, sar te na

sever

keraťutňi sera (e)

skákať

chuťkerel, chuťkerďas, chuťkerelas,
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chuťkerela
skladať, poskladať

rakinel, rakinďas, rakinelas, rakinela

skromný

nabarikano

skrývať, zatajiť, zbaviť garuvel, garuďas, garuvelas, garuvela
džanlo

sladký

gulo

slepý

koro

sloboda

biphandľipeň (o)

sľúbiť

del lav, diňas lav, delas lav, dela lav

smelo

bidaranďutno

smiešny

pherasuno

smutný

pharejileskro

snehový

jivuno

spievať

giľavel, giľaďas, giľavelas, giľavela

spisovateľ, pisár

lekharis (o)

spľasnúť

bešel tele, bešľas tele, bešelas tele, bešela
tele

spojiť

sthovel, sthoďas, sthovelas, sthovela

spokojný

bipharipnaskero

spoznať

sprindžarel, sprindžarďa, sprindžarelas,
sprindžarela

spŕchnuť

del brišind, diňas brišind, delas brišind, dela
brišind

srdcervúco

jilestar

srsť

dzara (o)

starostlivý

bajošno

starý

phuro

stáť, ostať

ačhel, ačhiľas, ačhelas, ačhela

s hnúť

dochudel, dochudľas, dochudelas,
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skúsený
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dochudela
s chnuť

ačhel čit, ačhiľas čit, ačhelas čit, ačhela čit

s šiť

lokarel, lokarďas, lokarelas, lokarela

stĺpec

drukos (o)

strakatý

nauchando

strana, smer

sera (e)

stratený, nezvestný,
zatúlaný

našado

stra ť

našavel, našaďas, našavelas, našavela

strážnik

stražňikos (o)

streliť

ľivinel, ľivinďas, ľivinelas, ľivinela

stretnu e

arakhiben (o)

strieborný

rupuno

strúhať

struhinel, struhinďas, struhinelas,
struhinela

svedok

švedkos (o)

Š
šarkan

šarkaňis (o)

široký

buchlo

škriatok

škrjatkos (o)

škrob

krochmaľis (o)

špeciálny

špecijalno, špecijalneder, aver

špinavý

melalo

š hly

šuko

študovať

sikhľol, sikhaďas, sikhľolas, sikhľola
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T
cirdel, cirďas, cirdelas, cirdela

tajomstvo

garuďipen (o)

ťažký, náročný,
komplikovaný

pharo

teľací

gurumňakro

tenký

sano

tesne

paš peste

ecť
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ťahať, po ahnuť

čuľol, čuľiľas, čuľolas, čuľola

trápenie

pharipen (o)

trhať

čhingerel, čhingerďas, čhingerelas,
čhingerela

túlavý

čhavargutno

tvorca

arakhardo manuš (o)

týždeň

kurko (o)

U
udrieť

demavel, demaďas, demelas, demela

upevniť

zachudel, zachudľas, zachudelas, zachudela

uplakaný

rovkerdo

urobený

kerdo

usmiaty

asavibnaskero

uspokojiť

guľarel, guľarďas, guľarelas, guľarela

usušiť, vysušiť

šuťarel, šuťarďas, šuťarelas, šuťarela

ušľach lý, cí aci

jileskero

utekať, uháňať,
unikať

denašel, denašlas, denašelas, denašela
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utopiť

tašťol, tašľiľas, tašťolas, tašťola

uvariť

tavel, taďas, tavelas, tavela

uvedomelý

goďakro

V
v noci

raťi

valček

valkos (o)

váza

vaza (e)

vážny

bipherasuno

vedieť

džanel, džanďas, džanelas, džanela

veľkosť

baripen (o)

veselý, radostný

lošado

vládca, panovník,
hlavný (vedúci)

šeralo (o)

volať, zavolať,
nazývať

vičinel, vičinďas, vičinelas, vičinela

voľný

voľno

vosk

mom (o)

voskovaný

momakero

vrá ť

avel pale, avľas pale, avelas pale, avela pale

vrstva

thoďipen (o)

vstúpiť

avel andre, avľas andre, avelas andre, avela
andre

vydavateľstvo

avridino kher (o)

vyhladiť

bigľinel, bigľinďas, bigľinelas, bigľinela

východ

tosarutňi sera (e)

vychovávateľka

avriľikerďi (e)

vyľakaný, bojazlivý

daranďutno
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men nel, me nďas, men nelas, men nela

vymyslieť

chochaviben (o)

vymýšľať, vynájsť

arakhavel avri, arakhaďas avri, arakhavelas
avri, arakhavela avri

vynález

arakhaviben (o)

vypálený

avrilabardo

výpoveď

premukľiben (o)

vypracovaný

avrikerdo

vypytovať

phučkerel, phučkerďas, phučkerelas,
phučkerela

výtvarník

maľaris (o)

výtvarný

maľibnaskro

vyzerať

dičhol, dičhiľas, dičholas, dičhola

vzdelanec

sikhado manuš (o)

vzor, predloha

vzoros (o)

Slovenský jazyk 4. r.

vymámiť, zbaviť

Z
zabehnúť

zadenašel, zadenašľas, zadenašelas,
zadenašela

zablúdiť

našťol, našťiľa, našťolas, našťola

zabúdať, zabudnúť

bisterel, bisterďas, bisterelas, bisterela

zajatec

chudlo (o)

zakončenie

agoripen (o)

zalievaný

čhordo

zaľúbený

zakamado

zamračený

chmuravo

západ

raťutňi sera (e)

zapla ť

poťinel, poťinďas, poťinelas, poťinela
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zaplaviť

začhorel, začhorďas, začhorelas, začhorela

zapustený

zamuklo

zariadiť, pripraviť,
vyhotoviť

kerel, kerďas, kerelas, kerela

zariekanie

pokeriben (o)

zatvárať, zviazať

phandel, phandľas, phandelas, phandela

závisť

hamišagos (o)

zbytočne

hijaba, jeva, zijan

zdokonaľovať

kerel feder, kerďas feder, kerelas feder,
kerela feder

zdvihnúť

hazdel, hazdľas, hazdelas, hazdela

zhasnúť

dolabol, dolabiľas, dolabolas, dolabola

zívať

zivinel, zivinďas, zivinelas, zivinela

zmoknutý, vlhký

cindo

známy

prindžarutno

zrodiť, narodiť

uľol, uľiľas, uľolas, uľola

zrolovať

bonďarel andre, bonďarďas andre,
bonďarelas andre, bonďarela andre

zvedavý

phučkerdo

zvestovať

del te džanel, diňas te džanel, delas te
džanel, dela te džanel

zvitok

paťardo kotororo (o)

zvrhnúť, prekaziť,
zničiť

mosarel pes, mosarďas pes, mosarelas pes,
mosarela pes

zvyšný

buteralo

264

Ž
kerel pheras, kerďas pheras, kerelas pheras,
kerela pheras

žiarlivý, žiarivý

thovaduno

žiť, užívať

dživel, dživlas, dživelas, dživela

Slovenský jazyk 4. r.

žartovať
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Vlas veda
2. ročník

266

A
adresaris (o), adresato

advent

adventos (o)

adventný kalendár

adventno kalendaris (o)

adventný veniec

adventno vencos (o)

anjel

anďelos (o)

asistent

asistentos (o)

auto

motoris (o)

autobus

busos (o)

autobusová stanica

busoskri štacija (e)

autonehoda

bibacht pro drom (e)

Vlas veda 2. r.

adresát

B
babka

baba (e), phuri daj

banka

banka (e)

Betlehem, Miesto narodenia
Ježiša Krista

Betlehemos (o)

betlehem, vianočná ozdoba

betlehemos (o)

bezpečie

arakharďipen (o)

bezpečnostný pás

arakhardo pasos (o)

blahoželanie

mangipena (o)

blesk

perumos (o)

boby

bobi (o)

bohyňa

Devleskeri manušňi (e)

brat

phral (o)

bratranec

dujto phral (o)

bude

ela/hela
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býk

bujakos (o)

bystrý

goďaver

C
cencúľ

ľegos (o)

cesnak

cesnikos (o)

cesta, nadjazd, smer,
vozovka

drom (o)

cudzinec

cudzincos (o)

cukráreň

guľipnaskeri sklepa (e)

Č
čau

čau, servus

čitáreň

geňibnaskero kher (o)

D
dátum

idejos (o)

dátum menín

kana tuke o nav

dátum narodenia

kana uľiľal

dedko

papus (o)

denník

deňikos (o)

detská sedačka

čhavorikano stolkos (o)

detský lekár

čhavorikano doktoris (o)

dialóg, diskusia

vakeriben (o), duma

dianie

keriben (o), ačhel pes

divá zver

dzivo džvirina (e)
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ďinďarďipen (o), dugo,
hosuno

dnes

adaďive, adaďives

dodávka

doaviben (o)

dopĺňať

dothovel, dothoďas,
dothovelas, dothovela

dopravné pravidlo

dromakero pravidlos (o)

dopravný policajt

dromakero phandlo (o),
žandaris

dozor

dozoris (o), merkiňiben

Druhý sviatok vianočný

Dujto karačoňakero inepos
(o)

dušička

voďori (o)

dvere

vudar (o)

dvojica

duj džene (o), para

Vlas veda 2. r.

dĺžka

E
električka

vilaňis (o)

elektrina

vudud (o)

exkurzia

ekskurzija (e)

F
farbičky

barvici (o)

farebný papier

barevno papiris (o)

ﬁnancie

love (o)

fontána

fontana (e)

fotograﬁa

fotka (e), kipos
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G
galéria

galerija (e)

gymnázium

gimnazijum (o)

H
hasič

hasičis (o)

hasičská stanica

hasičiko štacija (e)

hasičské auto

hasičiko motoris (o)

hasičský odev

hasičiko uraviben (o)

história

historija (e)

hodiny/a

ora (e)

horľavina

labarďipen (o)

hrad

burkos (o)

hrob, pomník

mochto (o)

hrozno

drakha (o)

hygienický návyk

žužipnaskero prisikľiben (o)

CH
chirurg

chirurgos (o)

chodec

phirdo manuš (o)

chodník

phirado (o)

I
igelit

igelitos (o)

ich

lengero
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inš túcia

inš tucija (e)

internista

internistas (o)

iný

aver

J
me

jablko

phabaj (e)

jogurt

jogurtos (o)

Vlas veda 2. r.

ja

K
kahanec

kahancos (o)

kalendárny

kalendariko (o)

kamarát

amal (o)

kamión

kamijonos (o)

kapor

kapros (o)

kapustnica

arminakeri zumin (e)

kar čka

kar ca (e)

klub

klubos (o)

knižnica

pus kakero kher (o)

kočiar

kočija (e)

koleda

inepiko giľi (e)

kolík

koľikos (o)

kolíska

koľiska (e)

komín

kominos (o)

konár

konaris (o)

koordinovať

ľigenel, ľigenďas, ľigenelas,
ľigenela

kopec

heďos (o)
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korbáč

korbačis (o)

korčule na ľad

korčuľi pro ľegos (o)

kostol

khangeri (e)

kôš

košaris (o)

kraslica

maľimen jandro (o)

krmivo

chaben (o)

kronika

kronika (e)

kruh

kereka (e)

kultúra

kultura (e)

kultúrny dom

kulturno kher (o)

kuriatko

kachňori (o)

kvet

luluďi (e)

kyslíkový prístoj

kislikoskero strojos (o)

L
lámať

phagerel, phagerďas,
phagerelas, phagerela

ľavá strana

balogňi sera (e)

lavica

lavka (e)

lekáreň

apa ka (e)

lekárska služba

doktoriskeri služba

lepidlo

lepidlos (o)

leták

letakos (o)

letné prázdniny

ňilajutne prazdňini (o)

liečiteľ

sasťibnaskero manuš (o)

list

ľil (o)

loď

šifa (e)

lopár

loparis (o)
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lúč, požiar

labaripen (o)

lyže

ľiži (o)

M
barvaľipen (o)

maľovať

maľinel, maľinďas, maľinelas,
maľinela

mama

daj (e)

materská škola

cikňi sikhaďi (e)

medovník

medovňikos (o)

meniť

visarel, visarďas, visarelas,
visarela

mestský úrad

foroskero urados (o)

metodika

metodika (e)

miera

mira (e)

mikulášska čižma

mikulašiskeri čižma (e)

milovať

kamel, kamľas, kamelas,
kamela

mimoriadny

aver, ča akana

mláďa

cikno džviros (o)

mlieko

thud (o)

model

modelis (o)

monológ

korkoreskero vakeriben (o)

most

mostos (o)

múzeum

muzejumos (o)

my

amen

mydlo

sapuňis (o)

Vlas veda 2. r.

majetok
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N
nábytok

butoris (o)

nacvičovať

cvičinel, cvičinďas, cvičinelas,
cvičinela

nachádzať (niečo), objaviť

arakhel, arakhľas, arakhelas,
arakhela

nákres

maľišagos (o)

nám

amenge

námes e, mesto

foros (o)

napovedať, spomínať

leperel, leperďas, leperelas,
leperela

narcis

narcis (o)

národ

nacija (e)

narodeniny

berša

nasledujúci

aver

nástup

džal, geľa, džalas, džala

náš

amaro

návrh

thoviben (o)

nebezpečný

bibachtalo

neosvetlený

nalabardo

nepripútaný

napriphandlo

nevesta

terňi (e)

nevhodný

nalačho

nočný pokoj

raťuno smiripen (o), kľudos

Nový rok

Nevo berš (o)
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O
themutno (o)

občerstvenie

džidžarďipen (o)

obec

gav (o)

obecné zasupiteľstvo

gaveskero šeralo/šerutno (o)

obecný úrad

gaveskero urados (o)

obed

dilos (o)

oblasť

them (o), sera

oblečenie

gada (o), uraviben, hundri

oblievačka

čhorďipen (o)

obrázok

čitroro (o)

očný lekár

jakhengero doktoris (o)

odborné vyšetrenie

odborno predikhľipen (o)

odborný lekár

odborno doktoris (o)

oddych

nakeriben (o)

odlišnosť

averipen (o)

odosielateľ

bičhado (o)

oheň

jag (e)

ochorenie

nasvaľipen (o)

ochranná maska

arakhaďi maska (e)

ochraňuje

arakhavel, arakhaďas,
arakhavelas, arakhavela

okolie

pašaľipen (o)

okolo, vedľa

pašal, paše

okopávať

kopaľinel, kopaľinďas,
kopaľinelas, kopaľinela

oni

on/jon

ony

on/jon

Vlas veda 2. r.

občan
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opis, zápis

lekhaviben (o), iriňiben

opraviť

prikerel, prikerďas, prikerelas,
prikerela

opro

anglal

orech

pendech (o)

orezávať

čhingerel, čhingerďas,
čhingerelas, čhingerela

orgován

orgovanos (o)

osamelý

korkorutno

ostatný

agorutno, paluno

osvetlený

vududeskero

otec

dad (o)

ovplyvniť

prevakerel, prevakerďas,
prevakerelas, prevakerela

ozdoba

šukariben (o)

označenie

sikhaviben (o)

P
pacient

nasvalo manuš (o)

páči sa

tecinel pes, tecinďas pes,
tecinelas pes, tecinela pes

pamätník, poznámka

leperiben (o)

pamiatka zosnulých

leperiben pro mule (o)

parkovisko

than prekal o motora (o)

patrón

patronos (o), šerutno

pešo

pindrenca, pešones

piesok

poši (e)

plachta

lepeda (e)
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planos (o)

plaváreň

pľivarňa (e)

plyn

plinos (o)

podvečer

kije rat

poháňať

ispidel, ispidľas, ispidelas,
ispidela

pohyb

phiriben (o)

policajná stanica

policaj ko/phandlengeri
štacija (e)

policajné auto

policaj ko/phandlengero
motoris (o)

polícia

phandle, žandara (o)

poliklinika

poliklinika (e)

pomenovať

del nav, ďiňas nav, delas nav,
dela nav

popoludnie

paldiloskero

poradca

radcas (o)

poslúchať

šunel, šunďas, šunelas, šunela

postaviť

ačhavel, ačhaďas, ačhavelas,
ačhavela

pošta

pošta (e)

potraviny

chabnaskeri skľepa (e)

pozajtra

paltajsaskero

pozdrav

paľikeriben (o)

pozdrav, dobrý deň

lačho ďives (o)

pozorne

merkindones

pozorovať, obzrieť

dikhel, dikhľas, dikhelas,
dikhela

pozvánka

vičiňiben (o)

Vlas veda 2. r.

plán
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pôda

phuv (e)

pracovný deň

buťakero ďives (o)

pravá strana

čačuňi sera (e)

právo

hakaj (o)

prázdniny

prazdňini (o)

prečítať

pregenel, pregenďas,
pregenelas, pregenela

predkovia

purvadža (o)

predmet

predmetos (o)

predpoludnie

anglo dilos

predpoveď

anglopheňiben (o)

predstava

suňiben (o)

predvčerom

palidžeskero

predvianočný

anglekaračoňakero

predvianočný čas

anglekaračoňakero idejos (o)

prechádzka

phiriben (o)

prechod pre chodcov

phiriben perdal manuša (o)

premena

visariben (o)

presný

puntošno

prezrieť

predikhel, predikhľas,
predikhelas, predikhela

priamy

prosto

príbor

čhura-roja (o)

príbuzný

famiľije (e), fajta

príjemný, vhodný

lačho

prikladať, priložiť

prithovel, prithoďas,
prithovelas, prithovela

pripútaný

priphandlo

prírodny

paňa vešeskero
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pro

angle

prút

raňig (o)

Prvý sviatok vianočný

Peršo/Elšino karačoňakero
inepos (o)

putá

puta (o)

R
rančos (o)

ráno

tosara

rebrík

drabina (e)

recept

receptos (o)

ročné obdobie

beršeskere kotora (o)

rodné číslo

uľilo gindo (o)

rok

berš (o)

rozdiel

ulav, ulaďas, ulavelas, ulavela

rozmiestniť

rozthovel, rozthovďas,
rozthovelas, rozthovela

rozprávač

vakeribnaris (o), paramisaris

rôzny

averutno

Vlas veda 2. r.

ranč

S
sadiť

sadzinel, sadzinďas,
sadzinelas, sadzinela

semafor

semaforis (o)

servítka

servitkica (e)

sesternica

dujto phen (e)

sestra

phen (e)

sila

zor (e)
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skúmať

rodel, rodľas, rodelas, rodela

skupina

grupa (e)

služba

sogaľipen (o)

sneh

jiv (o)

snehuliak

jiveskro manuš (o)

snežienka

parňi luluďori (e)

spoločne

khetane

spolunažívanie

khetano dživipen (o)

spoznať

prindžarel, prindžarďas,
prindžarelas, prindžarela

správa

hiros (o)

správanie, trvanie

ľikeriben (o)

stan

cercha (e), stanos

stanica

štacija (e), alomašis

stanovište

than (o)

starká

phuri daj (e)

starký

phuro dad (o)

starosť

pharipen (o), gondža

starosta

šerutno (o), šeralo, čhibalo,
mujalo, angluno

starostlivosť

bajošňipen (o)

starý rok

purano berš (o)

stredná škola

maškarutňi sikhaďi (e)

strýko

kak (o)

sušené ovocie

sušimen fruk (o)

súvislosť

khetaňiben (o)

svätý Mikuláš

sentno Mikulašis (o)

Sviatok všetkých svätých

Inepos savore sentenge (o),
Šisva ch
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sviečka

momeľi (e)

svokor

sastro (o)

svokra

sasuj (e)

Š
mariben raňigoraha (o)

šípka

š(v)erboritka (e)

šírka

buchľipen (o)

škatuľa

baksa (e)

škoda

zijan (o)

školák

sikhľuvno (o)

školská aktovka

sikhľarďi taška (e)

školský

sikhľardo

školský rok

sikhľardo berš (o)

špeciálna škola

špecijano sikhaďi (e)

športovanie

kerel športos (o)

šťas e

bachtaľipen (o)

Štedrý deň

Viľija (e)

Vlas veda 2. r.

šibačka

T
telefón

telefonos (o)

telefonát

vičiňiben (o)

téma

dumakro kotor (o)

teta

nena (e)

tradície

tradicija (o)

Traja králi

trin kraľi (o)

traktor

traktoris (o)

triedenie

rozthoviben (o)
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trojica

trin džene (o)

trolejbus

trolejbusis (o)

turis ka

phiriben (o)

tvaroh

ciral (o)

U
učiteľ

sikhľardo (o)

učiteľka

sikhľarďi (e)

udalosť

ačhiben (o)

ujo

bačis (o)

ulica

uca (e), uľica

úspech, šťas e

bacht (e)

usporiadaný

rakindo

V
vám

tumenge

vaša

tumari

včera

ič/idž

večer, v noci

raťi, rači

Veľká noc

Patraďi (e), Patradži

veľkonočný baránok

karačoňakero bakroro (o)

veniec

vencos (o)

verejný poriadok

manušengero žužipen (o)

Vianoce

Karačoňa (e)

vianočná koleda

karačoňakeri giľi (e)

vianočná oplátka

karačoňakeri oplatka (e)

vianočný

karačoňakero

vianočný darček

karačoňakero darkos (o)
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karačoňakere bokeľa (o)

vianočný stromček

karačoňakero kaštoro (o)

vianočný večierok

karačoňakero mula ben (o)

vianočný vinš

karačoňakero mangipen (o)

vinš

mangipen (o), vinšos

vinšovník

mangavipnaskero (o)

vlak, prístroj

mašina (e)

vlasť

them (o)

vlas veda

themeskro džaňiben (o)

vodová farba

paňaľi barvi (o)

voľby

avrikiďipen (o)

voľný deň

voľno ďives/džives (o)

voňavka

parfemos (o), parﬁnos

vozík

verdanoro (o)

vstupenka

ľiloro (o), listkos

všetko

savoro

vy

tumen

výhľad, pozorovanie

dikhiben (o)

vychádzka

tele-upre phiriben (o)

výchovný

ľikerdo avri, barardo avri

vykopávať

kopaľinel avri, kopaľinďas
avri, kopaľinelas avri,
kopaľinela avri

vymodelovať

forminel, forminďas,
forminelas, forminela

výnimočný

na ča ajso, aver, na
sakoďiveseskro

vypaľovanie

avrilabaripen (o)

výpočet

gin (o), rachiňiben

Vlas veda 2. r.

vianočný koláč
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výskumník

arakhibnaris (o)

vysoká škola

uči sikhaďi (e)

výška

učiben (o)

vyšší

učeder, upruneder

výtvarná výchova

maľipen (o)

výtvor

kerďipen (o)

vytvoriť

kerel, kerďas, kerelas, kerela

vyučovanie

sikhaviben (o)

vyznačiť

sikhavel, sikhaďas, sikhavelas,
sikhavela

významný

vasno

vyznať sa

džanel, džanďas, džanelas,
džanela

vzduch

lu os (o)

Z
zábradlie

serutno kašt (o)

zajtra

tajsa

zakázaný

nadomuklo

základná škola

bazutňi sikhľarďi (e)

zámok

diz (e)

zamýšľať sa

gondoľinel, gondoľinďas,
gondoľinelas, gondoľinela

zápalky

šabľiki (o), švabľiki

zapisovať, opísať

lekhavel, lekhaďas,
lekhavelas, lekhavela / irinel,
pisinel

zarána

tosarastar
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kerdo

zásah

trefa (e)

zásuvka

šuﬂada (e), šuﬂados

zať

džamutro (o)

zaujímavý

interesantno

zaznamenávať

zairinel, zairinďas, zairinelas,
zairinela, lekhavelas

zbierka

kidľipen (o)

zdavotníctvo

sasťipuno (o)

zdravie

sasťipen (o)

zdravotná sestra

sasťibnaskri phen (e)

zdravotne pos hnu ľudia

teštoskere skalčimen manuša
(o)

zlepšiť

federisaľol, federsaľiľa,
federsaľolas, federsaľola

zmena

averipen (o), visaripen

zobrazený

dikhado

zomrieť

merel, muľas, merelas,
merela

zrúcanina

phagerďipen (o)

zubná pasta

dandeskeri pasta (e)

zubný lekár

dandeskero doktoris (o)

zvonec

harangos (o)

zvyk

sikhľipen (o)

Vlas veda 2. r.

zariadený

Ž
žehlička

vašalos (o), bigľaris, bigľajzis

železničná trať

štreka (e), sastruno drom
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železničné prieces e

sastruno drom (o)

životné prostredie

dživibnaskero pašaľipen (o)
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Vlas veda 3. r.

Vlas veda
3. ročník

287

A
ak vny

ak vno

automobilový priemysel

motorengeri tovarňa (o)

autor

autoris (o)

B
bahno, hlina

čik (e)

baliaci papier

balimen papiris (o)

baník

baňakero (o)

barón

baronos (o)

beseda

bešiben dumaha (o)

bežný

ča ajso

biela

parňi

blúdiť

phirel upre-tele, phirlas upretele, phirďas upre-tele,
phirela upre-tele

bohatstvo, klenot, poklad

barvaľipen (o)

boj

mariben (o)

bojisko

maribnaskero than (o)

brániť

zaačhel, zaačhľas, zaačhelas,
zaačhela

budúci

avluno

budúcnosť

avutňipen (o), avutno

C
celý
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calo

cestná mapa

dromakeri mapa (e)

cestovať

dromarel, dromarďas,
dromarelas, dromarela

c žiados vý

anglal savorende

cukráreň

guľipnaskeri sklepa (e)

Č
čitreskero ľil (o)

často

furt

červená

loľi

čierny, tmavý

kalo, kaleder

čin, spôsob, výroba, výrobok

kerďipen (o)

Vlas veda 3. r.

časopis

D
dedičný

rat ratestar

dejiny

historija (e)

deň

ďives (o), džives

detský kú k

čhavorikano kutocis (o)

dievčina

čhaj (e)

dĺžka

ďinďarďipen (o)

dnešný

adaďivesutno

doba, počasie

idejos (o)

dobrodružstvo

lumakro ačhiben (o)

dobrý, správny

lačho

doklad, lis na

ľil (o)

doplniť

dothovel, dothoďas,
dothovelas, dothovela

dopus ť

domukel, domukľas,
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domukelas, domukela
dostať, držať, chy ť

chudel, chudľas, chudelas,
chudela

dozvedieť sa

dodžanel, dodžanľas,
dodžanelas, dodžanela

drina

phari buťi (e)

drobný

churdo

E
encyklopédia

enciklopedija (e)

energický

bara zorakero

euro

euro (o)

Európska únia

Europakeri unija (e)

F
ﬁalová

lilo

G
generácia

papi pre papende (o)

glóbus

globusis (o)

H
historická pamiatka

historiko nabisteripen (o)

hľadať, pátrať

rodel, rodľas, rodelas, rodela

hnedá

barnasto

hora

veš (o)
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hornatá krajina

vešeskero them (o)

horské jazero

vešeskero paňi (o)

hotel

hotelis (o)

hrabať

hrabinel, hrabinďas,
hrabinelas, hrabinela

hradba

uči fala (e)

hriech

binos (o)

hrobka

mochto (o)

hudba

bašaviben (o)

Vlas veda 3. r.

CH
choroba, ochorenie

nasvaľipen (o)

chránené územie

arakhade thema (o)

chrániť

arakhavel, arakhaďas,
arakhavelas, arakhavela

chrbát

dumo (o)

chudobný

čoro

I
ísť

džal, geľas, džalas, džala

izba

soba (e)

J
jaskyňa

char (o)

jasnovidka

vražkiňa (e)

jedlo (potraviny)

chaben (o)

jednoduchý

loko
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jednotlivý, samostatný,
osobitný

korkoro

jednotný

jekhetano

juhovýchod

dilostosarutňi sera (e)

juhozápad

diloskijeratutňi sera (e)

K
kaplnka

khangeri (e)

kartograf

kartografos (o)

klamstvo, falšovanie

chochaviben (o)

klesnúť, poklesnúť

cikňol, cikňiľas, cikňolas,
cikňola

kliatba

bibachtaľipen (e)

klobúk

staďi (e)

kňaz

rašaj (o)

kniha

genďi (o)

kníhtlač

ispidle genďi (o)

konﬂikt

rušiben (o)

kopať

ruginel, ruginďas, ruginelas,
ruginela

krádež

čorkeriben (o)

krása, výzdoba

šukariben (o)

krivda

čhindo paťiben (o)

kruh, oblúk

kereka (e)

kúpeľné mesto

thovibnaskero than (o)

kúsok

kotor (o)

kú k

kutocis (o)

kve nárstvo

luluďengeri sklepa (e)

292

L
ľegoskero

legenda

legenda (e)

le eť

hurňaľol, hurňaľiľas,
hurňaľolas, hurňaľola

liečebný účel

sasťibnaskero kerďipen (o)

liečenie

sasťaripen (o)

liečiť

sasťol, sasťiľa, sasťolas,
sasťola

líšiť sa

kerel averipen, kerďas
averipen, kerelas averipen,
kerela averipen

Vlas veda 3. r.

ľadový

M
Malý voz

Cikno verdan (o)

mapa

mapa (e)

mapa Slovenska

Slovačiko mapa (e)

medicína

medicina (e)

megafón

megafonos (o)

melódia, pieseň

giľi (e)

mena

themeskre love (o)

meniť, vymeniť, otáčať

visarel, visarďas, visarelas,
visarela

mesto, námes e

foros (o)

mestská krajina

forošno them (o)

miesto, terén, poloha

than (o)

minerálna voda

žužo paňi (o)

293

mládenec

terno čhavo (o)

mladý

terno

mocný, tvrdý

zoralo

modrá

belavo

mohutný

thulo

monitor

monitoris (o)

moreplavec

paňakero pľivcos (o)

mučiť

marel, marďas, marelas,
marela

múdry

goďaver

myšlienka, nápad

gondoľipen (o)

N
náčrt, nákres, maľba

maľiben (o)

nádvorie

dvora (e)

nákupné centrum

bari sklepa (e)

namieriť

sikhavel pre varekaste,
sikhaďas pre varekeste,
sikhavelas ..., sikhavela ...

naozaj, skutočne

čačeste

naplánovať

gondoľinel anglal,
gondoľinďas anglal,
gondoľinelas ..., gondoľinela
...

naplniť

pherďarel, pherďarďas,
pherďarelas, pherďarela

náročný

pharo

národný park

nacijakero parkos (o)
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ačhel, ačhaďas, ačhelas,
ačhela

naša

amari

naučiť, ukazovať, predstaviť,
naznačiť, znázorniť,
zobrazovať, predviesť

sikhavel, sikhaďas, sikhavelas,
sikhavela

navš viť

džal te dikhel, geľas te dikhel,
džalas te dikhel, džala te
dikhel

názov

nav (o)

nečestný

napaťivalo

neďaleko

nadur

nechápavo

naachaľuvnes

neporušiť

na mosarel, na mosarďas, na
mosarelas, na mosarela

nepriateľ

na amal (o)

neprístupný

naprimukhlo

nešťastný

bibachtalo

neúnavný

nadomardo

neuvedomelý

nagoďakero

nevzdávať

na pomukhel, na pomukhľas,
na pomukhelas, na
pomukhela

nezablúdiť

na bludzinel, na bludzinďas,
na bludzinelas, na bludzinela

nezabudnuteľný

nabisterdo

neznáma krajina

naprindžardo them (o)

neznáme miesto

naprindžardo than (o)

neznámy

naprindžardo

Vlas veda 3. r.

nastať, ustáť, vzniknúť
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niekedy

varekana

niekoľko

vajkeci

nížina

teluňipen (o)

O
obávať sa

daral, daraďas, daralas, darala

obdiv, úcta

paťiv (e)

obdivovať

del paťiv, diňas paťiv, delas
paťiv, dela paťiv

obhajovať

prephenel, prephenďas,
prephenelas, prephenela

obhliadka

predikhľipen (o)

objavenie

arakhiben (o)

objaviť

arakhel, arakhľas, arakhelas,
arakhela

objekt

objektos (o)

obloha

čeri (o)

obuv

kamašľi (o)

obvyklý

sakoďiveseskro

obytný dom

zabešlo kher (o)

obzor, pohľad, prehliadka

dikhiben (o)

očariť

perel pro jilo, peľas pro jilo,
perelas ..., perela ...

oddychovať

ňič na kerel, ňič na kerďas, ňič
na kerelas, ňič na kerla

odkázať

del te džanel, diňas te džanel,
delas te džanel, dela te džal

odpovedať

phenel pale, phenďas pale,
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phenelas pale, phenela pale
ľigenel, ľigenďas, ľigenelas,
ľigenela

ohradený

naprimuklo

ohromný

igen lačho

ohrozovať

daravel, daraďas, daravelas,
daravela

okraj, záver

agor (o)

opevnenie

zachudľipen (o)

opis

lekhaviben (o)

opísať

lekhavel, lekhaďas,
lekhavelas, lekhavela, obirinel

oranžová

oranžovo

osada

taboris (o)

osídlenie, usadenie

zabešľipen (o)

oslobodený

premukhlo

ošetrovať

sasťarel, sasťarďas,
sasťarelas, sasťarela

otvoriť

phundravel, phundraďas,
phundravelas, phundravela

ovládať, zachovať

ľikerel, ľikerďas, ľikerelas,
ľikerela

Vlas veda 3. r.

odviesť

P
padák

padakos (o)

palác

palacis (o)

pamiatka

nabisteriben (o)

panovník

raj (o)
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papiernictvo

papiriko sklepa (e)

parlament

parlamentos (o)

pas er

kandošis (o)

paša

paša (e)

pavilón

pavilonos (o)

pilot

pilotos (o)

pískať

piskinel, piskinďas, piskinelas,
piskinela

plán

planos (o), gondoľipen

planéta

planeta (e)

pla ť

poťinel, poťinďas, poťinelas,
poťinela

plazma

plazma (e)

pleso, pestovanie

barariben (o)

plocha

čučo than (o)

pľúca

buke (o)

pobyt, sídlo

bešiben (o)

počas

tel e/o

počítač

kompjuteris (o)

počítačová mapa

kompjuteriskeri mapa (e)

počkať

užarel, užarďas, užarelas,
užarela

počuť, cí ť

šunel, šunďas, šunelas, šunela

podariť sa, vydariť,
vychádzať

avel avri, avľas avri, avelas
avri, avela avri

podať

podel, podiňas, podelas,
podela

podoba

parsuma (e)

podobný

maj ajso
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avridikhiňiben (o)

podzemný

telphuvakro

pohodlne

miš ben (o), lačhipen

pohorie

heďi (o)

pohybová sústava

teštos (o)

pohybovať, stúpať

phirel, phirďas, phirelas,
phirela

pochovaný

parundo

pokúsiť sa, vyskúšať

probaľinel, probaľinďas,
probaľinelas, probaľinela

Polárka

Polarka (e)

pole

maľi (o)

poli ka

poli ka (e)

položiť, naložiť

thovel, thoďas, thovelas,
thovela

pomenovať

del nav, diňas nav, delas nav,
dela nav

popraviť

umblavel, umblaďas,
umblavelas, umblavela

poradie

šoros (o)

poriadok

žužipen (o)

porušiť

mosarel, mosarďas,
mosarelas, mosarela

poskytnúť

del, diňas, delas, dela

poslanec

bičhado (o)

posledný

paluno, agorutno

postava

forma (e)

postreh

lačhi jakh (e)

postupne

jekh pal aver

Vlas veda 3. r.

poduja e
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postupovať

džal dureder, geľas dureder,
džalas dureder, džala dureder

potreba

kampľipen (o)

potrebovať

kampel leske, kampľas leske,
kampelas leske, kampela
leske

používať, využívať

chasňarel, chasňarďas,
chasňarelas, chasňarela

povrch

opruno/upruno (o)

povstalec

upreušťibnaskero (o)

pozorovateľ

dikhado (o)

požiadať

mangel, mangľas, mangelas,
mangela

pracovať

kerel buťi, kerďas buťi,
kerelas buťi, kerela buťi

pracovitý

buťakero

prales

baro veš (o)

právo

hakaj (o), čačipen

prebrať

prelel, preiľas, prelelas,
prelela

predchádzajúci

angluno

predstava

suňiben (o)

prekážka

thodo andro drom

preklia e

košiben (o)

preniesť

preľigenel, preľigenďas,
preľigenelas, preľigenela

preskúmať

prerodel, prerodľas,
prerodelas, prerodela

presunúť

prethovel, prethoďas,
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prethovelas, prethovela
šerutno (o), prezidentos

priamka

prjamka (e)

priateľ

amal (o)

priblížiť, priblížovať sa

avel pašeder, avelas pašeder,
avľas pašeder, avela pašeder

priehrada

haca (e)

priekopa

chor (e)

priezračný

žužejakhengero

prikázať

thovel lav, thoďas lav,
thovelas lav, thovela lav

pripevniť

phandel kija, phandľas kija,
phandelas kija, phandela kija

pripomínať, spomenúť

leperel, leperďas, leperelas,
leperela

prírodné bohatstvo

paňa-vešakero barvaľipen (o)

príručný

vasteskero

príslušný

peribnaskero

profesor

profesoris (o)

program

programos (o)

projekt

projektos (o)

propagačný leták

propagačno ľil/papiris (o)

prút

raňig (e)

prútený

raňigalo

pútavo

cirdejakhengero

Vlas veda 3. r.

prezident

R
ranený

demado

301

rásť, pribudnúť

barol, bariľas, barolas, barola

rastlina

bararďi (e)

reagovať

reaginel, reaginďas,
reaginelas, reaginela

regulovať

regulinel, regulinďas,
regulinelas, regulinela

reštaurácia

reštauracija (e)

rezbár

rezbaris (o)

riešiť

kerel goďaha, kerďas goďaha,
kerelas goďaha, kerela
goďaha

ríša

thagaripen (o), baro than

robiť, konať, tvoriť, vytvoriť

kerel, kerďas, kerelas, kerela

rovnocenný

jekhmolardo

rozbiť, zlomiť, porozbíjať

phagerel, phagerďas,
phagerelas, phagerela

rozbroj

maravipen (o)

rozdeliť

rozthovel, rozthoďas,
rozthovelas, rozthovela

rozdiel

averipen (o)

rozkrojený

čhindo pro jepaš

rozmiestniť

rozthovel pro seri, rozthoďas
pro seri, rozthovelas pro seri,
rozthovela pro seri

rozpadnúť

rozperel, rozpeľas, rozperlas,
rozperela

rôzny, rozličný

šeľijako, aver

ružica

ružica (e)

ružová

ružovo
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S
bešel, bešľas, bešelas, bešela

sever

keraťutno sera (e)

severovýchod

keraťutnotosarakri sera (e)

severozápad

keraťutnoraťutno sera (e)

schopnosť

džaniben (o)

sídlisko

sidliskos (o)

sieť

dorengeri (e)

sivá

šivo

sklad

than prekal vareso (o)

skladačka

rakiňiben (o)

skladať

rakinel, rakinďas, rakinelas,
rakinela

skutočnosť

čačipen (o), čačo, čačas

sláva

ašunďipen (o)

slnečný

khameskero

slovenská hymna

slovačiko himna (e)

slovenský jazyk

slovačiko čhib (e)

slúžiť

sogaľinel, sogaľinďas,
sogaľinelas, sogaľinela

smerová ružica

serakeri ružica (e)

smrteľný

mulano

snem

snemos (o)

spájať

thovel khetane, thoďas
khetane, thovelas khetane,
thovela khetane

spisovná slovenčina

lekhaďi slovačiko čhib (e)

Vlas veda 3. r.

sadnúť, sedieť
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spisovný, zapísaný

lekhado, irimen

splavovať

džal paňeha, geľas paňeha,
džalas paňeha, džala paňeha

spočítať

ginel, ginďas, ginelas, ginela,
rachinďa

spojenec

jekhetaňardo (o)

spojený

dothodo

spoločne

khetanes

spoločný, vzájomný

khetano

spolupracovať

kerel khetane buťi, kerďas
khetane buťi, kerelas ...,
kerela ...

spoznávať

prindžarel, prindžarďas,
prindžarelas, prindžarela

správa

hiros (o)

spúšťať, vzdať

mukhel, mukhľas, mukhelas,
mukhela

stádo

but džviri (o)

starobylý

čirlatuno

stavba

ačhaviben (o)

stena

fala (e)

stlačiť

ispidel, ispidľas, ispidelas,
ispidela

stolček

skamindoro (o)

storočie

šelberša (o)

strana, oblasť, smer,
orientácia

sera (e), visaripen, orijentacija

strelka

ľivinďipen (o)

strmý

hazdlo upre

304

chaňig (e)

súčasnosť

akanutno idejos (o)

súčasť

khetaňiben (o)

súprava

khetane gada (o)

surfovanie

surﬁňiben (o)

sused

pašutno (o)

súťažiť

khel avri, khelďas avri,
khelelas avri, khelela avri

svedok

avriphendo manuš (o)

svedomitý

paťivalo

svetové prírodné dedičstvo

lumakro paňa-vešengro
dochudľipen (o)

svetové strany

lumakre seri (o)

svetový

lumakro

svetoznámy

ašundo

svoj

peskero, peskro

Vlas veda 3. r.

studňa, prameň

Š
školné

sikharde love (o)

školský poriadok

sikhardo žužipen (o)

špión

špijonos (o)

š t

š tos (o)

študent

sikhľuvno (o)

štúdium

sikhľuviben (o)

šuchotať

čerchinel, čerchinďas,
čerchinelas, čerchinela
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T
tajomstvo, záhada

garuďipen (o)

televízor

televiza (e)

termálna voda

termalno paňi (o)

eň

sťinos (o)

tlačidlo

ispidľipen (o)

toaleta

toaleta (e), budaris

tragicky

tragicko

trieda

klasa (e)

trón

tronos (o)

turista

turistas (o), phiribnaskero

turis cká mapa

turis cko mapa (e)

turis cká trasa

turis cko drom (o)

turis ka

turis ka (e)

túžba

kamľaripen (o)

tvar

muj (o)

tvorca

phundrado šereskro (o)

U
učebnica

genďi (e)

účel

chasna (e)

údaj

savoro pal o manuš

udalosť

ačhiben (o)

ukážka

sikhaviben (o)

ukrývať, zahaliť

garuvel, garuďas, garuvelas,
garuvela

umelo

chochadones
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marďipen (o), nabiripen

upraviť, opraviť

prikerel, prikerďas,
prikerelas, prikerela

určený

thodo

určite

istotnones

urobený

kerdo

úrodný

lačhi phuv (e)

usadiť, zasadnúť

zabešel, zabešľas, zabešelas,
zabešela

usporiadať

zrakinel, zrakinďas,
zrakinelas, zrakinela

útvar

utvaris (o)

územie

phuv (e)

uznať

del čačipen, diňas čačipen,
delas čačipen, dela čačipen

uznávať, uznať

chudel paťiv, chudľas paťiv,
chudelas paťiv, chudela paťiv

úžitok

chasňaviben (o)

Vlas veda 3. r.

únava

V
veda

veda (e)

vedec

vedcos (o)

vedieť

džanel, džanďas, džanelas,
džanela

Veľký voz

Baro verdan (o)

veľký, rozsiahlý, dôležitý

baro

veľmi

igen

verš

veršos (o)
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vchod

angluno vudar (o)

vianočná besiedka

karačoňakero bešiben (o)

vidiecka krajina

gavutno them (o)

vládnuť

rajarel, rajarďas, rajarelas,
rajarel, ľigenel

vlasť, štát, krajina

them (o)

vlas zrada

themeskro avriphukaďipen
(o)

vlastnosť

ajsipen (o)

vodorovná poloha

pašľipen (o)

vodorovný

pašľibnaskero

vodstvo

manuša angľuňa voďaha (o)

vojak

slugaďis/slugadžis (o)

vojsť

džal andre, geľas andre,
džalas andre, džala andre

voliť

kidel avri, kidľas avri, kidelas
avri, kidela avri

vopred

anglal

voz

verdan (o)

vôľa

zoraľi voďi (e)

vrstva

jekh pre aver

všestranný

pal dojekh sera

všímať, vidieť, uvidieť

dikhel, dikhľas, dikhelas,
dikhel

vyčítať

čhivel andro jakha, čhiďas ...,
čhivelas ..., čhivela ...

vydať

del avri, diňas avri, delas avri,
dela avri

vyhľadať

rodel avri, rodľa avri, rodelas
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avri, rodela avri
avrirodkerdo (o)

vyhľadávaný

rodkerdo

vyhlásený

avriphende

výhoda

federipen (o), lačhipen

vyjadrovať, porozprávať

vakerel, vakerďas, vakerelas,
vakerela

vyjednávať

traj nel, traj nďas,
traj nelas, traj nela

vymaľovať

maľinel avri, maľinďas avri,
maľinelas avri, maľinela avri

vymazaný

avrimakhlo

vynález

arakhaviben (o)

výnimočný

na ča ajso, na sakoďiveseskro

vyraziť

čhivel avri, čhiďas avri,
čhivelas avri, čhivela avri

vysvetlený

avriparňalo

vysvetliť

phenel, phenďas, phenelas,
phenela

vysvetlivka

phenďipen (o)

vyštartovať

štar nel, štar nďas,
štar nelas, štar nela

vy ecť

čhuľol avri, čhuľiďas avri,
čhuľiľas avri, čhuľola avri

vyučovacia hodina

sikhľuvibnaskeri ora (e)

vyvýšený

upre hazdlo

vyzerať

dičhol, dičhiľas, dičholas,
dičhola

vyznačený

podkerdo

Vlas veda 3. r.

vyhľadávač

309

význam

džanľipen (o)

významný

vasno

vyznanie

paťaviben (o)

vyzývať, volať, nazývať

vičinel, vičinďas, vičinelas,
vičinela

vzácny

somnakuno, kuč

vzbudzovať

cirdel o jakha ke peste, cirdľas
..., cirdelas ..., cirdela ...

vzdelaný

sikhado

vzdialenosť

durutňiben (o)

vzdialený

durutno

Z
zablúdiť

bludzinel, bludzinďas,
bludzinelas, bludzinela

záhadný

garudo

zahraničie

aver thema (o)

zahynúť, zomrieť

merel, muľas, merelas,
merela

zakázať, zabrániť

na domukhel, na domukhľas,
na domukhelas, na
domukhela

základ

bazutňiben (o)

zákon

zakonos (o)

zamknúť, zatvoriť

phandel, phandľas,
phandelas, phandela

zamračiť sa

chmurinel pes, chmurinďas
pes, chmurinelas pes,
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chnurinela pes
faďimen

zamýšľať, rozmýšľať,
uvažovať

gondoľinel, gondoľinďas,
gondoľinelas, gondoľinela

západ

raťutno sera (e)

záplava

baro paňi (o)

započúvať sa

zašunel, zašunďas, zašunelas,
zašunela

zaslúžený

sogaľindo avri

zasnežený

jivundo

zástanca

ačhado (o)

zaujať

zainteresinel, zainteresinďas,
zainteresinelas, zainteresinela

zaujímavý

interesantno

zavlažovanie

dino paňi (o)

zbierať

kidel, kidľas, kidelas, kidela

zdôrazniť

thovel pre, thoďas pre,
thovelas pre, thovela pre

zdôvodniť

phenel soske, phenďas soske,
phenelas soske, phenela
soske

zelený

žeľeno

Zem

Phuv (e)

zemský

phuvalo

zemský povrch

phuvalo upruňiben (o)

zhora

upral

získať

dochudel, dochudľas,
dochudelas, dochudela

zis ť, uvedomiť si

avel upre, avľas upre, avelas

Vlas veda 3. r.

zamrznutý
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upre, avela upre
znamienko

ľenča (e)

známy

prindžarďutno

zoologická záhrada

zologicko bar (e)

zostaviť, vybudovať

ačhavel, ačhaďas, ačhavelas,
ačhavela

zrozumiteľný

achaľuvno

zvíťaziť

lekhelel avri, lekhaďas avri,
lekhavelas avri, lekhavela avri

zvuk

hangos (o)

Ž
žehlička

vašalos (o), bigľaris

žiariť

labol, labiľas, labolas, labola

žltý

šargo

župa

župa (e)

župan

županos (o)
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Vlas veda 4. r.

Vlas veda
4. ročník

313

A
apoštol

apoštolos (o)

atóm

atom (o)

B
baníctvo

baňa (o)

batéria

baterka (e)

bežec

denašlo (o)

bosorka

bosorka (e)

botanická záhrada

luluďengeri bar (e)

breh

leňakri sera (e)

bronz

bronzos (o)

bunka

bunka (e)

C
cicavec

cicavcos (o)

cukrová repa

cukroskeri repa (e)

Č
časť

kotor (o)

česať

uchanel, uchanďas,
uchanelas, uchanela

človek, osobnosť

manuš (o)

314

D
gav (o)

diaľnica

baro drom (o)

dlaň

burňik (e)

dlhotrvajúci

butľikerdo

doba

idejos (o), vacht

doba bronzová

bronzovo idejos (o)

doba kamenná

bareskero idejos (o)

doba ľadová

ľegošno idejos (o)

doba železná

trastuno idejos (o)

dobrodruh

lumakero manuš (o)

dodávateľ

dodino (o)

doprava

hordiňipen (o), phiriben

dostatočne

but savorestar

dozvedieť sa

dodžanel, dodžanďas,
dodžanelas, dodžanela

drevenica

kaštuno kher (o)

drevený

kaštuno

drotárstvo

drotariben (o)

dvíhať

hazdel, hazdľas, hazdelas,
hazdela

dym

thuv (o)

Vlas veda 4. r.

dedina

E
elektráreň

elektrarňa (e)

erb

erbos (o)
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F
farár

rašaj (o)

fašiangy

fašjangi (o), inepi

formulár

avrilekhado papiris (o)

G
gejzír

gejzir (o)

golier

gaľira (e)

H
hladný, vyhladovaný

bokhalo

hmyz

bogaris (o)

holý

lango

hotel

hotelis (o)

hovädzí

guruvano

hradný

burkoskero

hrebeň

kangľi (e)

husto

hustones

hvezdáreň

čercheňakeri soba (e)

hydina

kachňi (o)

CH
chlieb

maro (o)

chov

ľikeriben (o)
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J
jarmok

jarmokos (o)

jedlo

chaben (o)

jemný, mierný

kovlo

K
bar (o)

kamzík

kamzikos (o)

kanál

kanalis (o)

kasáreň

kasarňa (e)

klamlivý

chochado

kláštor

klaštoris (o)

klenot

barvaľipen (o)

kliešte

silavis (o)

klobúk

staďi (e)

kľúč

kleja (e)

kmeň

kašt (o)

komunikácia, nárečie

vakeriben (o)

konať, spracovávať, tvoriť,
vyrábať

kerel, kerďas, kerelas, kerela

kosiť

košinel, košinďas, košinelas,
košinela

kosť

kokalos (o)

kov

trast (o)

kráľovský

kiraľiko

krásavica

šukar čhaj (e)

krava

gurumňi/guruvňi (e)

Vlas veda 4. r.

kameň
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krb

bov (e)

kresťan

paťibnaskero manuš (o)

kresťanstvo

paťiben (o)

krvavý

rateskero

kukurica

dandvaľi (e), phagerďi

kúpalisko

than prekal o lanďaripen

kúpele

lanďardo than (o)

kvet

luluďi (e)

L
ľadový

ľegošno

lejak

baro brišind (o)

le sko

than prekal o eroplani

lunapark

lunaparkos (o)

M
malebný

šukaribnaskero

mamut

mamutos (o)

masky

maska (o)

meč

bari čhuri (e), charo

meď

charkum (o)

mešťan

foroskero manuš (o)

meteorologická stanica

meterologicko štacija (e)

metla

šulaďi (e), metla

močarisko

paňa-čika (o)

mohutný

thulo

mohyla

mulano učharipen (o)

mo vácia

mo vacija (e)
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mraznička

šiľarďi (e)

múka

aro (o)

murár

muraris (o)

murovať

murinel, murinďas,
murinelas, murinela

N
upruňi vlada (e)

nachádzať

arakhel pes, arakhľas pes,
arakhelas pes, arakhela pes

nález

arakhiben (o)

nebývať

na bešel, na bešľas, na
bešelas, na bešela

neďaleko

nadur

nech ac

nadirek

neposlušný

nafel, nalačho

neskôr

nasig, paľis

neuznať

na prilel, na priiľas, na
prilelas, na prilela

nezložiť

na sthovel, na sthoďas, na
sthovelas, na sthovela

nížina

teluňipen (o)

nocľah

soviben (o)

nôž

čhuri (e)

Vlas veda 4. r.

nadvláda

O
obdiv, úcta

paťiv (e)

oblek

ancugos (o)
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obnovený

neveder

obranca

arakhado (o)

obydlie

bešiben (o)

obyvateľ

nipos (o)

odberateľ

manuš so kidel (o)

oddávna

čirleder

oddych

ňič nakeriben (o)

odev

gada (o), hundri, gra

odlíšenie

averipen (o)

odlišný

aver

odmerať

merinel, merinďas, merinelas,
merinela

odniesť

ľigenel, ľigenďas, ľigenelas,
ľigenela

odolať

na primukhel, na primukhľas,
na primukhelas,
na primukhela

odpradávna

anglo šelberša

od aľto

adarig

odviať

odphurdel, odphurďas,
odphurdelas, odphurdela

okolo

pašal

okraj

agor (o)

omladzovať

terňisaľol, terňisaľiľas,
terňisaľolas, terňisaľola

opevnený

prichudlo

opus ť

omukhel, omukhľas,
omukhelas, omukhela

osobitne

pokorkores
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osvetlenie

vuduďariben (o)

ošípané

balo (o)

ovca

bakri (e)

P
raj (o)

pani

raňi (e)

panovačný

rajardo

pas er

kandošis (o), pasťiris

pestrý

viraguno

pešia zóna

drom prekal o nipi

pevnosť

zoralo than (o)

piesok

poši (e)

píliť

rezinel, rezinďas, rezinelas,
rezinela

písmo

lekhaviben (o)

pivo

lovina (e)

pivovar

lovinakeri sklepa (e)

poddaný

manuš tel e zor (o), sogaľašis

podlaha

diľi (e)

podrobiť

pomukhel, pomukhľas,
pomukhelas, pomukhela

podrobne

pochurdores

pofukovať

phurdel, phurdľas, phurdelas,
phurdela

pohľad

dikhiben (o)

pohodlný

bibuťakero

pohorie, vrch

heďos (o)

Vlas veda 4. r.

pán, knieža

321

pohroma

trestos (o)

pokožka

cipa (e)

pole

maľa (e)

pomenovať

del nav, diňas nav, delas nav,
dela nav

poradiť

del goďi, diňa goďi, delas
goďi, dela goďi

porodiť

pašľol tele, pašľilas tele,
pašľolas tele, pašľola tele

postupne

jekh pal aver

poškriabať

charuvel, charuďas,
charuvelas, charuvela

poštová známka

poštakeri znamka (e)

po ahnuť

cirdel, cirdľas, cirdelas, cirdela

potlačiť

ispidel, ispidľas, ispidelas,
ispidela

povodeň, vodopád

baro paňi (o)

povolanie

buťi (e)

povrch

uprarďipen (o)

pôvodne

elšinovar

pracovník, robotník,
remeselník

buťakero manuš (o)

prekážka

čhido tel o pindre

prekvapený

naužardo

premeniť

visarel, visarďas, visarelas,
visarela

premývať

morel/thovkerel, morďas,
morelas, morela

prepadnúť (niekoho)

perel, peľas, perelas, perela
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premukhel, premukhľas,
premukhelas, premukhela

preskúmať

predikhel, predikhľas,
predikhelas, predikhela

pretekať

denaškerel, denaškerďas,
denaškerelas, denaškerela

prezident

prezidentos (o)

priemyselná zóna

prjemiselno drom (o)

priepasť

baro choripen (o)

prisahať, sľubiť

del lav, diňas lav, delas lav,
dela lav

prispievať

davkerel, davkerďas,
davkerelas, davkerela

prístav

ačhaviben (o)

prisvedčiť

del o čačipen, diňas o
čačipen, delas o čačipen, dela
o čačipen

priviať

priphurdel, priphurďas,
priphurdelas, priphurdela

puklina

pharaďipen (o)

púšť

pošakero them (o)

pútnický

dromardo

putovať

dromarel, dromarďas,
dromarelas, dromarela

pýcha

barikaňiben (o)

Vlas veda 4. r.

prepus ť

R
rakva

mochto (o)
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rameno

valos (o)

rehoľa

rehoľa (e)

richtár, poľnohospodár

chulaj (o), manuš pašal o maľi

ríša, kráľovstvo

thagaripen (o)

rozľahlý

buchľardo

rozpres erať

rozthovel, rozthoďas,
rozthovelas, rozthovela

roztopený

rozmakhlo

rozumieť

achaľol, achaľiľas, achaľolas,
achaľola

ry er

vitejzis (o)

S
sad, záhrada

bar (e)

seno

khas (o)

sídliť

bešel, bešľas, bešelas, bešela

skántriť

mosarel, mosarďas,
mosarelas, mosarela

sklo

caklos (o)

skrytý, tajný

garudo

skutočne

čačes, čačeste

sloboda

biphandľipen (o)

sluha

sogaľašis (o)

slúžka

sogaľažkiňa (e)

soľ

lon (o)

spaľovať

labarel, labarďas, labarelas,
labarela

spiaci

zasuto
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lekhado

spolupracovník

khetano buťakero (o)

spoluzakladateľ

khetane zathodlo (o)

spotrebiteľ

manuš so cinkerel (o)

spoznávanie

prindžaripen (o)

sprievod

procesija (e)

srsť

dzara (o)

sťahovanie

phiravkeriben (o)

strašidlo

straškos (o)

strašiť

daravel, daraďas, daravelas,
daravela

stráž

var nel, var nďas, var nelas,
var nela

striebro

rupuňiben (o)

striedať

visarkerel, visarkerďas,
visarkerelas, visarkerela

studený

šilalo

suchozemský

šukophuvakero

súperiť

marel pes, marďas pes,
marelas pes, marela pes

svah

partos (o)

svedectvo

phenďipen (o)

svetoznámy

lumaprindžardo

svojrázny

peskero

Vlas veda 4. r.

spisovný

Š
šašo

šaškos (o)

šikmý

bango
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šíriť

del dureder, diňas dureder,
delas dureder, dela dureder

široký

buchlo

šiť

sivel, siďas, sivelas, sivela

šľachtený

jileskero

štrk

pošori (e)

T
tavenie

biľarďipen (o)

ťažba

avrikidľipen andal e phuv

sícročie

ezeros berša (o)

tráva

čar (e)

trh

piľacos (o)

tŕň

bur (o)

trpezlivosť

birušiben (o)

trpieť

cerpinel, cerpinďas,
cerpinelas, cerpinela

U
účastník

thoďipnaris (o)

učenec

sikhľuvno (o)

udalosť

ačhiben (o)

udržať, zachovať, chovať

ľikerel, ľikerďas, ľikerelas,
ľikerela

uhlie

angara (o)

ukryť

garuvel, garuďas, garuvelas,
garuvela

umenie

ar kaňiben (o)
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te lel, iľas, lelas, lela

univerzita

univerzita (e)

úrad

urados (o)

úradník

uradňikos (o)

usadený, obývaný

zabešlo

usadlosť

zabešľipen (o)

usádzať

thovel te bešel, thoďas te
bešel, thovelas ..., thovela ...

usporadúvať

rakinel pro than, rakinďas pro
than, rakinelas ..., rakinela ...

u erka

rentos (o)

útok

periben (o)

úzka

uzko

úžitok

chasna (e)

Vlas veda 4. r.

uniesť

V
veda

džaniben (o)

vedľajšia cesta

aver drom (o)

veľhory

bare heďi (o)

veliteľ

veliteľis (o)

ven látor

ven latoris (o)

vinič

drakha (o)

vinník

došalo (o)

vinník, odsudenec

bertenošis (o)

víno

mol (e)

vlaha

paňipen (o)

vlastnosť

ajsipen (o)

vlhký

cindo
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vlievať

čhorel, čhorďas, čhorelas,
čhorela

vložka

thovľipen (o)

vnútrozemský

andrephuvakero

vojna

mariben (o)

vraždiť

murdarel, murdarďas,
murdarelas, murdarela

vrece

gono (o)

vybudovať

ačhavel, ačhaďas, ačhavelas,
ačhavela

výčitka

čhiviben pro jakha

vyhýbať sa

džal seraha, geľas seraha,
džalas seraha, džala seraha

vyniesť

ľigenel avri, ľigenďas avri,
ľigenelas avri, ľigenela avri

vypasený

thuľardo

vypnúť

mukhel tele, mukhľas tele,
mukhelas tele, mukhela tele

vysťahovať

cirdel avrether, cirdľas
avrether, cirdelas avrether,
cirdela avrether

vyvierať

čuľal andal e phuv, čuľiľas
andal e phuv, čhuľolas ...,
čhuľola ...

vyzerať

dičhol avri, dičhľas avri,
dičholas avri, dičhola avri

vyzvať

vičinel/mangel

vzácnosť

kučiben (o)

vzdelanosť

sikhľuviben (o)
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vznášať

hurňaľol, hurňaľilas,
hurňaľolas, hurňaľola

Z
ﬁrhangos (o)

začleniť

zathovel, zathoďas,
zathovelas, zathovela

záhada

garuďipen (o)

zachytávať

zachudkerel, zachudkerďas,
zachudkerelas, zachudkerela

zakliaty

košlo

zárez

čhinďipen (o)

zasahovať

thovel pes andre, thoďas pes
andre, thovelas ..., thovela ...

zaschnúť

šuťol andre, šuťiľas andre,
šuťolas andre, šuťola andre

zásoba

buteripen (o)

záves

ﬁgimen pochtan (o)

zbabelý, hrôzostrašný

daranďutno

zemný plyn

phuvalo plinos (o)

zlato

somnakaj/sovnakaj (o)

zlatokop

somnakaris (o)

zlos ť

choľarel, choľarďas,
choľarelas, choľarela

zľutovanie

sajiňipen (o)

zmyť

thovel/morel, thoďas,
thovelas, thovela

zostať

ačhel, ačhiľas, ačhelas, ačhela

Vlas veda 4. r.

záclona
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zozbierať

kidel upre, kidľas upre,
kidelas upre, kidela upre

zriedkavý

na butvar

zrod

uľol, uľiľas, uľolas, uľola

zručný

vasteskro

zvyšok

ačhľipen (o)

Ž
železnica

trastuno drom (o)

žiariť

labol, labiľas, labolas, labola

žiarliť

daravel pre džuvľi/murš,
thovavel pre džuvľi/murš

živiť

dživel pal, džiďas pal, dživelas
pal, dživela pal

životopis

lekhaviben pal o dživipen
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Prírodoveda 2. r.

Prírodoveda
2. ročník

331

A
ananás

ananasos (o)

angína

angina (e)

apríl

aprilis (o)

august

augustos (o)

B
bager

bageris (o)

baklažán

baklažanos (o)

baktéria

bakterija (e)

balón

balonos (o)

banán

bananos (o)

banka

banka (e)

bicyklovať

bicigľinel, bicigľinďas,
bicigľinelas, bicigľinel

bielizeň

telune gada (o)

brucho

per (o)

búrka

baro brišind (o)

byliny

draba (o)

C
cesnak

cesnikos (o)

cibuľa

purum (e)
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Č
čakáreň

užardo kher (o)

čas, počasie

idejos (o)

čiapka

čapka (e)

čis nka

žužo paňi (o)

čítanie

geňiben (o)

čučoriedky

borovka (e)

D
ďaťelis (o)

dážď

brišind (o)

dáždnik

ambrela (e)

december

decembros (o)

deň

ďives (o)

diviak

dzivo balo (o)

dom, budova

kher (o)

drevo, strom

kašt (o)

dub

dubos (o)

Prírodoveda 2. r.

ďateľ

E
egreš

dzaruno drakor (o)

F
farba

barva (e)

fazuľa

ﬁzola (e)

február

februaris (o)
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aša, sklo
fúrik

caklos (o)
furikos (o)

H
had

sap (o)

hmat

chudkeriben (o)

hmla

muchľi (e)

hmota

ajsipen (o)

hodina

ora (e)

hrach

chirchil (o)

hrdlo

kirlo (o)

hrom

perumos (o)

hrozno

drakha (o)

hruška

ambroľin (e)

huba

kozaris (o), chundruľa

hudba, zábava

bašaviben (o), mulačhagos

hus

papin (e)

hviezda

čercheň (e)

CH
choroba

nasvaľipen (o)

chránič

arakharďipen (o)

chuť

šmakos (o)

I
ihličie

suvora (o)

ihrisko

ihriskos (o)
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inštalatér

inštalateris (o)

J
phabaj (e)

jabloň

phabaľin (e)

január

januaris (o)

jar

jaros (o)

jazero

phandlo paňi (o)

jeleň

jeleňis (o)

jeseň

jesos (o)

ježko

kandralo (o)

júl

julos (o)

jún

junos (o)

Prírodoveda 2. r.

jablko

K
kábel

kablos (o)

kahanec

kahancos (o)

kalendár

kalendaris (o)

kaluž

čik (e)

kamión

kamijonos (o)

kapusta

armin (e), jarmin

karﬁol

karﬁjolos (o)

kaz

mosaripen (o)

kiahne

prišťi (o)

kladivo

čokanos (o)

klampiar

klampjaris (o)

kliešť

kľeščos (o)

kľúč

kľeja (e)
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kmeň

kmeňos (o)

kniha

genďi (e)

koleno

khoč (e)

komár

komaris (o)

koreň

koreňis (o)

kosť

kokal (o)

košík

košaris (o)

kôň

graj (o), gras

krv

rat (o)

kvet

luluďi (e)

L
ľad

ľegos (o)

lavička

lavka (e)

lekár

doktoris (o)

lekáreň

apa ka (e)

les

veš (o)

leto

ňilaj (o)

list

ľil (o)

líška

vešutňori (e), lišica

lyžovanie

ľižinel, ľižinďas, ľižinelas,
ľižinela

M
máj

majos (o)

maliar

maľaris (o)

marec

marcos (o)
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baracka (e)

medveď

ričh (o)

melón

dudum (o)

mesiac

čhon (o)

miesto, stredisko

than (o)

miešač

mišindo (o)

mlieko

thud (o)

motýľ

lepetka (e)

mozog

goďi (e)

mrak

chmara (e)

mráz

baro šil (o)

mrkva

marchva (e), repaňis

mucha

mačhi (e)

múka

aro (o)

murár

muraris (o)

mydlo

sapuňis (o)

Prírodoveda 2. r.

marhuľa

N
nádcha

nakhatos (o)

námraza

šiľaľi muchľi (e)

nápoj

pijiben (o)

nedeľa

kurko (o)

nemocnica

špitaľa (e)

noc

rat (e)

nohavice

cholov (e)

nos

nakh (o)

november

novembros (o)
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O
obed

dilos (o)

oblak, nebo

zegos (o), čeri

obloha

čeri (o)

obrázok

čitro (o)

obuv

kamašľi (o)

obviazať

prephandel, prephanďas,
prephandelas, prephandela

odev, oblečenie

gada (o)

oheň

jag (e)

oko, zrak

jakh (e)

október

oktobros (o)

okuliare

okuľara (o)

olej

olejis (o)

operácia

operacija (e)

opica

nalpa (e)

orech

pendech (o)

ovocie

fruk (o)

P
pacient

nasvalo manuš (o)

papier

papiris (o)

park

parkos (o)

petržlen

petruška (e)

piatok

parašťuvin (o)

piesok

poši (e)

plávať

pľivinel, pľivinďas, pľivinelas,
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pľivinela
kompjuteris (o)

pohár, šálka

poharis (o)

poľadovica

baro šil (o), ľegos

pole

maľa (e)

polievanie

čhorkeriben (o)

pondelok

hetvin (o)

popálenina, zápal

labarďipen (o)

poschodie

štokos (o)

pošta

pošta (e)

potreba

kamľipen (o)

práca

buťi (e)

prameň, studňa

chaňig (e)

prázdniny

prazňini (o)

prievan

cugos (o)

príroda

paňa-veša (o)

prst

angušt (o)

Prírodoveda 2. r.

počítač

R
rajčina

paradička (e)

rana

demavipen (o)

raňajky

tosarutno chaben (o)

rastlina, tráva

čar (e)

rebrík

drabina (e)

remeselník

vastkerďipenaris (o)

riad

gra (o)

rieka, potok

len (e)

rodičia

daj-dad (o)
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rosa

drosin (o)

rozpustnosť

rozmukľipen (o)

ryba

mačho (o)

rybár

manuš so chudel mačhen (o)

rybník

paňi prekal o mačhe

ryža

riskaša (e)

S
saponát

saponatos (o)

semeno

mogočka (e)

seno

khas (o)

september

septembros (o)

sirup

sirupos (o)

skala

bar (o)

skúmať

predikhel, predikhľas,
predikhelas, predikhela

skúmavka

rodkeriben (o)

slama

phusa (e)

slimák

šlimakos (o)

slivka

čhiľav (e)

slnko

kham (o)

slon

elefantos (o)

sluch

šuňiben (o)

smog

smogos (o)

sneh

jiv (o)

sobota

sombat (o)

soľ

lon (o)

sprchovanie, kúpanie

lanďipen (o)

340

srnka

sarna (e)

starostlivosť

bajašňipen (o)

stavbár

manuš pal e stavba (o)

stôl

skamind (o)

streda

streda (e)

stroj

mašina (e)

súhvezdie

buter čercheňora (o)

suchý, chudý

šuko

sukňa

rokľa (e)

sveter

svetros (o)

sviečka

momeľi (e)

šál

šalos (o)

šampón

šamponos (o)

šarkan

šarkaňis (o)

šatka

khosno (o)

šošovica

čočka (e)

špagát

šelo (o)

štrk

churde bara (o)

štvrtok

štvartkos (o)

Prírodoveda 2. r.

Š

T
tehla

cehla (e)

tekvica

diňanga (e), parňi dudum

telo

teštos (o)

tenis

tenis (o)

teplomer

teplomeris (o)
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elko

teluno gad (o)

topoľ

topolis (o)

tornádo

tornados (o)

tvár

muj (o)

U
ubytovňa

than prekal o soviben

učiteľka

sikhľarďi (e)

uhorka

ugorka (e)

ucho

kan (o)

umývadlo

lavoris (o)

úradník

uradňikos (o)

utorok

orkos (o)

V
vánok

balvajori (e)

včela

berveľi (e)

večera

raťutno chaben (o)

veľký, dospelý

baro

veverička

mokuška (e)

vietor

balvaj (e)

víchor

bari balvaj (e)

vlas

bal (o)

vlk

ruv (o)

voda

paňi (o)

vozík

verdan (o)

vták

čiriklo (o)

vyčistenie

žužaripen (o)
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vzduch

lu os (o)

Z
bar (e)

zajac

šošoj (o)

zápalka

šabľikos (o), švabľikos

zásuvka

stoľuvka (e)

zdravie

sasťipen (o)

zem, zemina

phuv (e)

zemiak

kompiris (o), phuvalo, gruľa,
bandurka

zima

jevend (o)

zima

šil (o)

zlomenina

phagľipen (e)

zub

dand (o)

zubár

doktoris pal o danda

zver

džvirina (e)

zviera

džviros (o), žviros (o)

zvonček, blesk

harangos (o)

Prírodoveda 2. r.

záhrada

Ž
žaba

žamba (e)

žiarovka

vilaňis (o)

život

dživipen (o)
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Matema ka
2. - 4. ročník

344

B
bod

bodos (o)

bodka

binďi (e)

C
cen meter

cen metros (o)

Č
saňi (e)

činiteľ

čiňitelis (o)

číselná os

ginďi saňi (e), ginďi osa

číslica

ginďi (e)

číslo

gindo (o)

Matema ka 2.-4. r.

čiarka

D
delenec

ďeľencos (o), ulavkerdo gindo

delenie

uľaviben (o)

deliteľ

ďeľitelis (o), ulado gindo

dlhý

baro

doplniť, vyplniť

dothovel, dothoďas,
dothovelas, dothovela

dorysovať

domaľinel, domaľinďas,
domaľinelas, domaľinela
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F
farebne

barevnones

H
hádať

gondoľinel, gondoľinďas,
gondoľinelas, gondoľinela

hľadať

rodel, rodľas, rodelas, rodela

hviezda

čercheň (e)

K
krivý

bango

kruh

kereka (e)

krúžok

kerekica (e)

M
magický štvorec

magicko štvorcos (o)

menej

frimeder

menšiteľ

menšiťeľis (o)

N
nájsť

arakhel, arakhľas, arakhelas,
arakhela

nepárne (číslo)

gindo bije para
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O
obrázok

čitro (o)

obvod

obvodos (o)

odčítanie

giňiben tele

odčítať, odpočítať

ginel tele, ginďas tele, ginelas
tele, ginela tele

opraviť

prikerel, prikerďas, prikerelas,
prikerela

označiť, znázorniť

sikhavel, sikhaďas, sikhavelas,
sikhavela

P
paca (e)

párne (číslo)

gindo la paraha

písomne

lekhadones

polomer

polomeris (o)

poradie

šoros (o)

porovnať, pridať, priradiť

thovel kija (ke), thoďas kija
(ke), thovelas ..., thovela ...

postupne

postupnones, jekh pal aver

pravdivý

čačo

pravítko

ľinearis (o)

pravý uhol

čačuno uhlos

prečiarknúť

podkerel saňaha, podkerďas
saňaha, podkerelas ...,
podkerela ...

prečítať

genel tele, genďas tele,

Matema ka 2.-4. r.

palička

347

genelas tele, genela tele
premeniť, vymeniť

visarel, visarďas, visarelas,
visarela

prepísať

irinel tele, irinďas tele,
irinelas tele, irinela tele /
lekhavel

preškrtnúť

čhinel la saňaha, čhinďas la
saňaha, čhinelas ..., čhinela ...

priamka

prjamka (e), ľinaja

priemer

prjemeris (o)

R
rozdeliť, rozložiť

rozthovel, rozthoďas,
rozthovelas, rozthovela

rozhodnúť

phenel goďatar, phenďas
goďatar, phenelas ..., phenela
...

rysovať, narysovať

maľinel, maľinďas, maľinelas,
maľinela

S
sčítanec

zgindo (o)

sčítanie

zgiňiben (o)

sčítať, spočítať

ginel jekhetane, ginďas
jekhetane, ginelas jekhetane,
ginela jekhetane

sila

zor (e)

skontrolovať

predikhel, predikherďas,
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predikhelas, predikhela
skúsiť, vyskúšať

probaľinel, probaľinďas,
probaľinelas, probaľinela

slovná úloha

vakeribnaskeri buťi (e)

spojiť

thovel jekhetane, thoďas
jekhetane, thovelas ...,
thovela ...

stĺpec

drukos (o)

sto

šel

strana

sera (e)

susedné (číslo)

pašutno gindo, dujto gindo

Š
čhingerel, čhingerďas,
čhingerelas, čhingerela

štvorec

štvorcos (o), štarešingengero

Matema ka 2.-4. r.

škrtať

T
síc
trojuholník

ezero
trojuholňikos (o),
trinešingengero

U
úloha

buťi (e)

urobiť

kerel, kerďas, kerelas, kerela

usporiadať, zložiť, zostaviť

sthovel, sthoďas, sthovelas,
sthovela
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V
viac

buter

vrá ť

avel pale, avľas pale, avelas
pale, avela pale

vyfarbiť

maľinel avri, maľinďas avri,
maľinelas avri, maľinela avri

vymyslieť

gondoľinel avri, gondoľinďa
avri, gondoľinelas ...,
gondoľinela ...

vynásobiť

butervaľarel, butervaľarďas,
butervaľarelas, butervaľarela

vypočítať

ginel avri, ginďas avri, ginelas
avri, ginela avri

vyriešiť

avel upre, avľas upre, avelas
upre, avela upre

výsledok

so avel avri, so avľas avri, so
avelas avri, so avela avri

vysvetliť

phenel goďaha, phenďas
goďaha, phenelas ..., phenela
...

Z
zadanie

diňi buťi (e)

zakrúžkovať, zaokruhliť

bonďarel kerekate,
bonďarďas kerekate,
bonďarelas ..., bonďarela ...

zapísať

irinel tele, irinďas tele,
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irinelas tele, irinela tele /
lekhavel tele
zis ť

te avel upre, te avľas upre, te
avelas upre, te avela upre

znamienko

ľenča (e)

zoradiť, zostaviť

sthovel pal peste, sthoďas pal
peste, sthovelas ..., sthovela
...

Matema ka 2.-4. r.
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