D

dážď dažde rain
dedina dediny village
deň dni day
dolina doliny valley
dopad slnečných lúčov  slnečné lúče
družica družice satellite

E

ekosystém ekosystémy ecosystem, ecological
system
erózia erosion
Európa Europe

MAT
INF
PVO
PDA
BIO

čas časy time
stredoeurópsky čas CET, Central European
Time
svetový čas world time, universal time
činnosť ľadovcov action of glaciers
činnosť ľadu action of ice
činnosť vetra action of the wind, aeolian
process

hinduizmus Hinduism
hornina horniny rock
hospodárstvo hospodárstva economy
hranica hranice border
hurikán hurikány hurricane
hustota zaľudnenia population density
hviezda hviezdy star

CH

chránená krajinná oblasť  oblasť
chránené oblasti  oblasť
chránené územie  územie

FYZ

Č

H

I

islam Islam

CHEM

cesta cesty road
cestovný ruch tourism
cunami s. i ž. tsunami

galaxia galaxie galaxy
geografia Geography
geografická sieť geographic network
globálne otepľovanie global warming
glóbus glóbusy globe
graf grafy graph

J

jar jari spring
jarná rovnodennosť spring equinox
jaskyňa jaskyne cave
ľadová jaskyňa ice cave
jasno prísl. clear
jazero jazerá lake
jeseň jesene autumn
jesenná rovnodennosť autumn equinox
judaizmus Judaism
juh south
juhovýchod southeast
juhozápad southwest
Jupiter Jupiter
južný pól South Pole

VLA

C

G

GEG

baňa bane mine
budhizmus Buddhism
búrka búrky storm

farba farby color
fáza Mesiaca lunar phase
fotografia fotografie photography

DEJ

B

F

OBN

Afrika Africa
Amerika America
Antarktída Antarctica
Arktída Arctic
atlas atlasy atlas
atmosféra atmosphere
Austrália Australia
Ázia Asia
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K

kaňon kaňony canon
kartograf kartografi cartographer
kartografia cartography
klimatické oblasti  oblasť
kométa comet
kompas kompasy compass
kontinent kontinenty continent
kontinentalita continentality
kotlina kotliny basin
kraj kraje region, landscape
krajina krajiny country, land, landscape
polárna krajina polar landscape
subtropická krajina subtropical landscape
vysokohorská krajina alpine landscape
kras krasy karst
kráter krátery crater
kresťanstvo Christianity

L/Ľ

ľad ľady ice
ľadovec ľadovce glacier, iceberg
horské ľadovce mountain glacier
pevninské ľadovce continental glaciers
ľadové kryhy ice floes
láva lávy lava
les lesy forest
bukový les beech forest
dubový les oak forest
ihličnaté lesy mierneho pásma temperate
coniferous forests
ihličnatý les coniferous forest
listnaté lesy mierneho pásma temperate
deciduous forests
listnatý les deciduous forest
lužný les floodplain forest
smrekový les spruce forest
tropický dažďový les tropical rainforest
leto letá summer
lúka lúky meadow

M

magma magma
mapa mapy map
turistická mapa tourist map
zemepisná mapa geographical map

Mars Mars
Merkúr Mercury
Mesiac Moon
mesto mestá town
hlavné mesto capital, capital city
meteorológia meteorology
mierka mierky scale
mierka mapy scale
monzún monzúny monsoon
more moria sea

N

náboženské zloženie religious composition
nadmorská výška height above sea level,
elevation, altitude
nádrž nádrže reservoir
umelé vodné nádrže artificial reservoirs
vodná nádrž reservoir
národnostné zloženie nationality
composition
Neptún Neptune
nížina nížiny lowland
noc noci night
nov new moon

O

obdobie obdobia period, season
ročné obdobie season
obec obce village
obeh Zeme okolo Slnka  Zem
objav objavy discovery
zámorský objav maritime discovery
oblak oblaky cloud
oblasť oblasti area
chránená krajinná oblasť protected
landscape area
chránené oblasti protected areas
klimatické oblasti climatic areas
obratník obratníky tropic
obratník Kozorožca tropic of Capricorn
obyvateľ obyvatelia inhabitant
pôvodní obyvatelia indigenous people
obyvateľstvo hromad. population
rozmiestnenie obyvateľstva population
distribution
štruktúra obyvateľstva population structure

MAT
INF
PVO
PDA

R

VLA

CHEM

FYZ

BIO

rastlina rastliny plant
región regióny region
republika republiky republic
rezervácia rezervácie reserve
mestská pamiatková rezervácia town
monument reserve
prírodná rezervácia sanctuary, nature
reserve
rieka rieky river
rok roky year
ropa ropy oil
rovník rovníky equator
rovnobežka rovnobežky circle of latitude,
parallel
rozmiestnenie obyvateľstva  obyvateľstvo
rozvodie rozvodia divide

S

GEG

Saturn Saturn
savana savany savanna
sever north
severný pól North Pole
severovýchod northeast
severozápad northwest
sídlo sídla settlement
vidiecke sídla rural settlements
slnečná sústava solar system

DEJ

pamiatka pamiatky monument, sight
kultúrne pamiatky cultural monuments
kultúrnohistorická pamiatka historiccultural monument
prírodné pamiatky natural monuments
panva panvy basin
park parky park
národný park national park
pasát pasáty trade wind
pasienok pasienky pasture
pásmo pásma zone
časové pásma time zones
podnebné pásma climate zones
rastlinné pásma vegetation zones
teplotné pásma temperature zones
plán plány plan
planéta planéty planet
planina planiny plateau, plain
pleso plesá tarn
plošina plošiny plateau, plain
pobrežie pobrežia coast
počasie weather
podnebie climate
pohorie pohoria mountains
polárna noc polar night
polárna stanica polar station
polárny deň polar day
polárny kruh polar circle
južný polárny kruh Antarctic circle
severný polárny kruh Arctic circle
pologuľa pologule hemisphere
severná a južná pologuľa northern and
southern hemisphere
východná a západná pologuľa eastern and
western hemisphere
polojasno prísl. partly cloudy

OBN

P

polostrov polostrovy peninsula
poludník poludníky meridian
nultý poludník prime meridian
populácia populácie population
potok potoky stream
povodie povodia basin
prales pralesy primeval forest
prameň pramene spring
minerálne pramene mineral springs
termálne pramene thermal springs
priehrada priehrady dam
prieliv prielivy channel
prieplav prieplavy channel
priesmyk priesmyky mountain pass
príliv prílivy (flood) tide, rising tide, high tide
prisťahovalectvo immigration
púšť púšte desert



oceán oceány ocean
svetový oceán world ocean
Oceánia Oceania
odliv odlivy ebb(-tide), low tide
ochrana prírody nature protection
Orion Orion
ostrov ostrovy island
ovzdušie air
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slnečné lúče sunray
dopad slnečných lúčov sun‘s ray strike
slnečné žiarenie  žiarenie
Slnko Sun
slnovrat solstice
letný slnovrat summer solstice
zimný slnovrat winter solstice
smerová ružica compass rose
smerovník smerovníky directional board
sneh snow
sopka sopky volcano
spln splny full moon
step stepi steppe
surovina suroviny raw material
nerastné suroviny non-renewable resources
sútok sútoky confluence
svetadiel svetadiely continent
svetová strana point of compass, cardinal
direction, cardinal point
hlavné svetové strany cardinal directions
vedľajšie svetové strany intercardinal
directions

vegetačný stupeň altitudinal zone
Veľký voz Big Dipper
Venuša Venus
vesmír universe
vietor vetry wind
víchrica víchrice windstorm
voda vody water
podzemná voda ground water
vodná plocha body of water
vodný tok watercourse
vodopád vodopády waterfall
vodstvo waters
vrch vrchy mountain
vrstevnica vrstevnice contour line, level line
východ east
výšková stupňovitosť altitudinal zonation
vzduch air

Š

Z

šírková pásmovitosť krajiny latitudinal
zonation of landscape
štát štáty state
susedné štáty border states, neighbouring
states
štít štíty peak

T

tajfún tajfúny typhoon
teplota teploty temperature
terén terény terrain
tornádo tornáda tornado
tundra tundry tundra

U/Ú

úmorie úmoria drainage basin
Urán Uranus
útes útesy cliff

koralové útesy coral reefs
územie územia area
chránené územie protected area

V

záliv zálivy bay, gulf
zamračené cloudy
západ west
Zem Earth
guľatý tvar Zeme spherical shape of the
Earth
obeh Zeme okolo Slnka Earth‘s orbit
around the Sun
otáčanie Zeme Earth’s rotation
zemepisná dĺžka longitude
zemepisná šírka latitude
zemetrasenie zemetrasenia earthquake
zemská kôra earth‘s crust
zemská os axis of the Earth, Earth’s axis
sklon zemskej osi axial tilt
zemské jadro earth‘s nuscleus
zemský plášť mantle
zemský povrch earth‘s surface
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železnica železnice railway
žiarenie žiarenia radiation
slnečné žiarenie solar radiation
živočích živočíchy animal



zima zimy winter
značka značky sign
turistické značky touristic sign
znaky na mape map symbol
zrážky mn. č. precipitation, rainfalls
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