POZNÁMKY PRE POUŽÍVATEĽOV SLOVNÍKA
preklad
heslové slovo v základnom tvare

žiaden

zám.

none

údaj o slovnom druhu

PODSTATNÉ MENÁ
‒
‒

‒

farebné označenie rodov;
uvádza sa tvar nominatívu singuláru (tučne), za ním tvar nominatívu plurálu
(kurzívou);
podstatné meno v nominatíve plurálu sa neuvádza, ak sa v skutočnosti používa
málo alebo sa vôbec nepoužíva.
mužský rod

kalendár kalendáre

ženský rod

kniha knihy

stredný rod

jazero jazerá

pomnožné podstatné meno

nohavice pomn.

PRÍDAVNÉ MENÁ
‒

uvádza sa tvar nominatívu singuláru mužského rodu (tučne), za ním tvar
nominatívu singuláru ženského a stredného rodu (kurzívou) + skratka príd.
(prídavné meno)
príklad:

menší menšia menšie príd.

SLOVESÁ
‒ za neurčitkom (tučne) sa uvádza tvar 3. osoby singuláru a 3. osoby plurálu
prítomného času (kurzíva) + skratka vidu dok. (dokonavý), nedok. (nedokonavý)
príklad:

‒

rásť rastie rastú nedok.

pri zvratných slovesách sa pri tvaroch slovko sa neopakuje
príklad:

vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok.

VIACSLOVNÉ SPOJENIE
‒

uvádza sa tučným typom písma

príklad:

pitný režim

NOTES FOR DICTIONARY USERS
translation

žiaden zám. none

main entry

part of speech

NOUNS
‒
‒
‒

grammatical gender is indicated by colour;
form of nominative case singular (bold), form of nominative case plural (italics);
form of nominative case plural is not indicated if the noun is used in the plural
form occassionally or not at all.
masculine

kalendár kalendáre

feminine

kniha knihy

neuter

jazero jazerá

pluralia tantum

nohavice pomn.

ADJECTIVES
‒

form of nominative case singular of masculine gender (bold) is followed by form
of nominative case singular of feminine and neuter gender (italics) + abbreviation
príd. (adjective)
example:

menší menšia menšie príd.

VERBS
‒ infinitive (bold) is followed by the form of 3rd person singular and 3rd person plural
in present tense (italics) + abbreviation of the aspect dok. (perfective), nedok.
(imperfective)
example:
‒

rásť rastie rastú nedok.

in reflexive verbs the word “sa“ is not repeated
example:

vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok.

MULTI-WORD PHRASE
‒ is printed in boldface type

example:

pitný režim
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Tento slovník patrí:
This dictionary belongs to:

.............................................................................................................

Nalep si svoju fotografiu
Stick your photo here
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JAZYKY, KTORÉ POUŽÍVAM / LANGUAGES WHICH I USE
Doma hovorím po / At home, I speak

Viem čítať po / I can read in

Viem písať po / I can write in

/4/

SLOVENSKÁ ABECEDA / СЛОВАЦЬКИЙ
АЛФАВІТ
SLOVAK ALPHABET
vložiť obrázok
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MOJA JAZYKOVÁ POSTAVIČKA /
MY LANGUAGE CHARACTER
Vezmi si toľko farieb, koľko jazykov vieš alebo sa učíš. Pre každý jazyk si urč
jednu farbu. Predstav si, že rôzne jazyky sa nachádzajú v rôznych častiach
tela. Kam ich umiestniš a prečo? Na postavičke vyfarbi jednou farbou vždy
takú veľkú plochu, ako dobre ovládaš daný jazyk.
Take as many colours as many languages you know or have been learning.
Choose one colour for each language. Imagine that different languages are
found in different parts of the body. Where do you place them and why? Paint
each part of the body in one colour – the painted area should be as large as
how well you can speak the language.
Jazyk, ktorý máš najradšej – vyfarbi srdce.
Language which you love – paint the heart.
Jazyk, v ktorom vieš čítať – vyfarbi oči.
Language in which you can read – paint eyes.
Jazyk, v ktorom vieš písať – vyfarbi ruku.
Language in which you can write – paint the hand.
Jazyk, ktorý sa chceš naučiť – vyfarbi nohu.
Language which you want to learn – paint the foot or leg.
Jazyk, ktorý sa len učíš a nevieš veľmi dobre – vyfarbi menšiu plochu.
Language which you have been learning but cannot speak well – paint any
small area.
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................. farba znázorňuje / colour represents ................... jazyk / language.
................. farba znázorňuje / colour represents ................... jazyk / language.
................. farba znázorňuje / colour represents ................... jazyk / language.
................. farba znázorňuje / colour represents ................... jazyk / language.
................. farba znázorňuje / colour represents ................... jazyk / language.
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Dear pupil,
you have started learning a new language and new subjects at school. But how can
you memorize so many words? We have prepared a dictionary for you, which will
accompany you and help you learn. You can draw, write, stick pictures and photos
into it, and record everything you already know.
It is very important for a dictionary user to know how to read and use the dictionary.
At the beginning, your parents or your teacher can help you work with it. You will use
the dictionary on your own later.
How to use the dictionary correctly is explained in Notes for Dictionary User
(Poznámky pre používateľa slovníka) at the beginning of the dictionary. There you will
also find the Slovak Alphabet (Slovenská abeceda).
Abbreviations and symbols are also used in the dictionary. You will find what they
mean in the List of Abbreviations and Symbols (Zoznam skratiek a značiek).
Dictionary (Slovníková časť) contains the most important terms/words from these
subjects: Slovak language and literature, mathematics, computer science, elementary
civic and science education, natural science, biology, physics, chemistry, homeland
studies, geography, history and civic education. The words are alphabetically
arranged by the Slovak alphabet. Each Slovak word is followed by an abbreviation
defining a part of speech, and then it is followed by its translation. As there are three
grammatical genders in the Slovak language (masculine, feminine, neuter) in order to
make it easier for you to find your way around, we have marked each in a different
colour.
At the end of the dictionary there is Appendix of Images (Obrazová príloha) of WHAT
IS WHAT type. It contains basic vocabulary in the form of pictures. There are also
pictures in squares, which you can colour, cut into individual squares and use for
various activities, such as creating a thematic dictionary.
You can create a Thematic Dictionary (Tematický slovník) for a school subject or topic.
It contains three columns: SLOVAK TRANSLATION (SLOVENSKY), PICTURE
(OBRÁZOK) and NOTES (POZNÁMKY). You can draw or stick a picture in the
OBRÁZOK column. In the POZNÁMKY column you can write a translation of a word in
your mother tongue or another language (e. g. a foreign language you have been
learning at school), a definition or examples of the use of a word in a sentence. Your
classmates, parents or teachers can also be involved in "creating" your own
dictionary.
On the back cover you will find Overview of Declension and Conjugation (Prehľad
skloňovania a časovania).
We believe that this dictionary will be useful for you not only at school, but also outside
of it.
We wish you much success and joy in working with the dictionary.

/8/

Dear parent(s),
this dictionary was created for your child who starts attending a school in the Slovak
Republic. At school s/he gets across many new words which are necessary for
mastering knowledge in different school subjects. These are the terms that make up
the content of educational standard of each school subject, i. e. terms which are
defined and used as expressions in different scientific disciplines or other areas of
human activities. Even if your child communicates in Slovak in everyday situations at
a good level, he or she may not understand the scientific (academic) language used
in school subjects.
The aim of the dictionary is to support learning in the Slovak language, not only on
school grounds, but also in your child's daily life. S/he can draw, write, stick pictures
and photos into it, and record everything s/he already knows. The dictionary thus
gives space not only to document but also to present their achievements. The child
can show their dictionary to their friends, acquaintances, but also to you.
The dictionary contains the following parts:
Dictionary (Slovníková časť) contains selected standardized terms used in the
following subjects in primary and lower secondary education: Slovak language and
literature, mathematics, computer science, elementary civic and science education,
natural science, biology, physics, chemistry, homeland studies, geography, history and
civic education.
Main entries are alphabetized by the first letters of the Slovak alphabet. An exception
in alphabetical order are words that are part of one dictionary entry, they are:
−
−

multi-word phrases, (e. g. radová číslovka under the dictionary entry číslovka),
feminine forms of nouns (obchodníčka under the dictionary entry obchodník).

Main entries are printed in boldface type and are in their base forms:
−
−
−
−
−

Nouns in the nominative case, singular;
Pluralia tantum in the nominative case, plural;
Adjectives in the nominative case, masculine gender;
Pronouns and numerals in the nominative case, masculine gender;
Verbs in infinitive.

Each Slovak word is followed by its relevant grammatical characteristics: the
determination of a part of speech; however, nouns and verbs are not indicated. The
main entry with its grammatical characteristics is followed by translation (equivalent).
Parts of Speech. Each word in the dictionary is categorized into relevant part of
speech. The word which can be inflected is always followed by the relevant
declension/conjugation form.
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Different parts of speech are denoted as follows:
−

−
−
−
−
−
−
−

Nouns and adjectives by different colours; masculine gender is blue, feminine
is red; neuter is green; and pluralia tantum is purple,
Adjectives by abbreviation príd.,
Verbs by abbreviation of the aspect (perfective, imperfective) dok., nedok.,
Pronouns by abbreviation zám.,
Numerals by abbreviation čísl.,
Adverbials by abbreviation prísl.,
Particles by abbreviation prísl.,
Interjections by abbreviation cit.

Grammatical characteristics is closely related to parts of speech which are indicated
for each main entry. Nouns usually have a form of plural indicated (italics). No plural
form is indicated by the word which is used in plural occasionally or not at all. Pluralia
tantum are denoted by the abbreviation pomn., for collective nouns abbreviation
hromad. is used.
The spelling of words (orthography) follows Krátky slovník slovenského jazyka (2003)
and Pravidlá slovenského pravopisu (2013). To use the scientific language correctly,
the genus and species names of organisms are given for all plants and animals
species, for instance kapsička pastierska (shepherd's purse), kapor obyčajný
(common carp). Primary and lower secondary school pupil is expected to know the
genus name of organisms listed in the dictionary.
At the end of the dictionary there is Appendix of Images (Obrazová príloha) of WHAT
IS WHAT type. It contains basic vocabulary in the form of pictures. There are also
pictures in squares, which your child can colour, cut into individual squares and use
for various activities, such as creating a thematic dictionary.
A child can create a Thematic Dictionary (Tematický slovník) for a school subject or
topic to learn scientific terms easily. It contains three columns: SLOVAK
TRANSLATION (SLOVENSKY), PICTURE (OBRÁZOK) and NOTES (POZNÁMKY). S/he
can draw or stick a picture in the OBRÁZOK column. In the POZNÁMKY column s/he
can write a translation of a word in their mother tongue or another language (e. g. a
foreign language s/he has been learning at school), a definition or examples of the
use of a word in a sentence. You as a parent or their classmates can also be involved
in "creating" the thematic dictionary.
The dictionary is supplemented with List of Abbreviations and Symbols (Zoznam
skratiek a značiek), Notes for Dictionary User (Poznámky pre používateľa slovníka)
Slovak Alphabet (Slovenská abeceda), Overview of Declension and Conjugation
(Prehľad skloňovania a časovania).
We believe that this dictionary will fulfill its mission and will be a useful tool for your
child in and out of school and will accompany her/him for several years.
We wish your child and you a lot of joy in working with the dictionary.
/10/
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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK /
LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS
A

akuzatív

accusative

cit.

citoslovce

interjection

č.

číslo

number

čast.

častica

particle

čísl.

číslovka

numeral

D

datív

dative

dok.

sloveso dokonavého vidu

perfective verb

G

genitív

genitive

hromad.

hromadné podstatné meno

collective noun

I

inštrumentál

instrumental

J, jedn.

jednotné číslo

singular

L

lokál

locative

N

nominatív

nominative

nedok.

sloveso nedokonavého vidu

imperfective verb

neskl.

nesklonný výraz

uninflected

os.

osoba

person

pomn.

pomnožné podstatné meno

pluralia tantum (plural-only noun)

príd.

prídavné meno

adjective

prísl.

príslovka

adverb

rozk.

rozkazovací spôsob

imperative

zám.

zámeno

pronoun

zn.

značka

symbol



šípka odkazujúca na miesto, kde sa slovo, slovné spojenie vykladá /
arrow pointing to where the word, phrase is defined

()

okrúhle
zátvorky
na
uvádzanie
rozličných
spresňujúcich
a vysvetľujúcich poznámok / round brackets are used for various
clarifying and explanatory notes

/

lomka na uvádzanie gramatických dvojtvarov alebo variantov / slash is
used for the presentation of dual forms or variants

,

čiarka využívaná na oddeľovanie rovnorodých variantov / comma is
used to separate homogenous variants

/12/

VYUČOVACIE PREDMETY / SCHOOL SUBJECTS
BIO

biológia

Biology

DEJ

dejepis

History

FYZ

fyzika

Physics

GEG

geografia

Geography

CHEM

chémia

Chemistry

INF

informatika

Computer Science

MAT

matematika

Mathematics

OBN

občianska náuka

Civic Education

PDA

prírodoveda

Natural Science

PVO

prvouka

Elementary Civic and Science
Education

SJL

slovenský jazyk a literatúra

Slovak Language and Literature

VLA

vlastiveda

Homeland Studies
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INF
CHEM

F

VLA

film filmy film

H

hádanka hádanky riddle
herec herci actor
historizmus historizmy historicism
hláska hlásky phone, speech sound
slabikotvorné hlásky sonorants, resonants
hra hry play
divadelná hra stage play
rozhlasová hra radio play
humor humour
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GEG

čas časy tense
budúci čas future tense
minulý čas past tense
prítomný čas present tense
časopis časopisy magazine
detský časopis children’s magazine
časovanie conjugation
časovať časuje časujú nedok. conjugate
častica častice particle
čiarka čiarky comma
činohra činohry drama
číslo čísla number
jednotné číslo singular
množné číslo plural
číslovka číslovky numeral

e-mail, mejl e-maily, mejly email
encyklopédia encyklopédie encyclopedia
epika narrative, epic
epiteton epitetá epithet

DEJ

Č

PDA

E

citoslovce citoslovcia interjection

BIO

C

FYZ

bábka bábky puppet, marionette
bábkar bábkari puppeteer
bábkoherec bábkoherci puppeteer,
marionettist
báj báje legend
bájka bájky fable
balada balady ballad
báseň básne poem
básnická otázka rhetorical question
bodka bodky full stop
dve bodky umlaut, two dots
bodkočiarka bodkočiarky semicolon

PVO

D

debata debaty debate
dej deje story
dejstvo dejstvá act
dialóg dialógy dialogue
diel diely volume, part
diskusia diskusie discussion
divadlo divadlá theatre
bábkové divadlo puppet theatre
divák diváci spectator
dĺžeň dĺžne acute accent
dôraz accent, emphasis
dráma drama
dramaturg dramaturgovia dramaturge
dvojbodka dvojbodky colon
dvojhláska dvojhlásky diphthong

B

MAT

násobná číslovka multiplicative number
neurčitá číslovka indefinite number
radová číslovka ordinal numeral, ordinal
number, ordinal
určitá číslovka definite number
základná číslovka cardinal numeral,
cardinal number, cardinal
čitateľ čitatelia reader

OBN

abeceda abecedy alphabet
adresa adresy address
adresa odosielateľa sender’s address
adresát adresáti addressee
aforizmus aforizmy aphorism
anekdota anekdoty anecdote
antonymum antonymá opposite, antonym
argument argumenty argument
archaizmus archaizmy archaism
autor autori author
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CH

lyrika lyric poetry
ľúbostná lyrika love poetry
prírodná lyrika nature poetry
reflexívna lyrika contemplative poetry
spoločenská lyrika social poetry

charakteristika charakteristiky
characteristics

I

ilustrácia ilustrácie illustration
ilustrátor ilustrátori illustrator
interpunkcia punctuation
interpunkčné znamienko punctuation mark
inzerát inzeráty advertisement

M

mäkčeň mäkčene caron
metafora metafory metaphor
modlitba modlitby prayer
monológ monológy monologue
myšlienka myšlienky idea
hlavná myšlienka main idea
mýtus mýty myth

J

jazyk jazyky language
národný jazyk national language
spisovný jazyk standard language
jazykoveda linguistics

N

kapitola kapitoly chapter
kino kiná cinema
kniha knihy book
knižnica knižnice library
komédia komédie comedy
komiks komiksy comics
kompozícia kompozície structure
vnútorná kompozícia internal structure
komunikácia communication
asertívna komunikácia assertive
communication
efektívna komunikácia effective
communication

nadpis nadpisy title
nákres nákresy drawing
nárečie nárečia dialect
náuka náuky discipline, study, theory
náuka o skladobnej rovine jazyka syntax
náuka o tvarovej rovine jazyka
morphology
náuka o významovej rovine jazyka
lexicology
náuka o zvukovej rovine jazyka
phonetics, phonology
návod návody instruction
neurčitok neurčitky infinitive
nonsens nonsense
noviny pomn. newspaper

L

O

K

legenda legendy legend
list listy letter
súkromný list informal letter
úradný list formal letter
literatúra literature
dobrodružná literatúra adventure
literature
literatúra faktu factual literature
literatúra pre deti a mládež children’s
and juvenile literature
náučná literatúra nonfiction
umelecká literatúra artistic literature
vedecko-fantastická literatúra science fiction

obrat obraty turnover
odsek odseky paragraph
opis opisy description
dynamický opis dynamic description
opis obrázka description of a picture
opis osoby description of a person
opis pracovného postupu description of a
work process
opis predmetu description of an object
statický opis static description
oslovenie oslovenia address, salutation
osnova osnovy outline
osoba osoby person
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MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA
GEG
DEJ

pád pády case
personifikácia personifikácie personification
pieseň piesne song
ľudová pieseň folk song
populárna pieseň popular song
písmeno písmená letter
malé písmeno minuscule, lower-case letter
písané písmeno cursive writing
tlačené písmeno print writing
veľké písmeno majuscule, upper-case letter,
capital letter
písmo písma writing system
plagát plagáty poster
podmet podmety subject
nevyjadrený podmet unexpressed subject
vyjadrený podmet expressed subject
podstatné meno noun
abstraktné podstatné meno abstract noun
konkrétne podstatné meno concrete noun
neživotné podstatné meno inanimate noun
pomnožné podstatné meno plurale tantum
vlastné podstatné meno proper noun
všeobecné podstatné meno common noun
zvieracie podstatné meno animal noun
životné podstatné meno animate noun
poézia poetry
pohľadnica pohľadnice postcard
pointa pointy point
pomenovanie pomenovania naming
jednoslovné pomenovanie one-word
naming
nepriame pomenovanie indirect naming
viacslovné pomenovanie multiword
naming
združené pomenovanie associated naming
pomlčka pomlčky dash
porekadlo porekadlá saying
poslucháč poslucháči listener
postava postavy character
hlavná postava main character

OBN

P

vedľajšia postava secondary character,
supporting character
postoj postoje attitude
povesť povesti tale
ľudová povesť folk tale
poviedka poviedky short story
pozdrav pozdravy greetin
pozvánka pozvánky invitation
pranostika pranostiky prophecy
pravidlo pravidlá rule
pravidlo o rytmickom krátení rhythmic rule
pravopis spelling, orthography
predložka predložky preposition
predmet predmety object
predpona predpony prefix
neslabičná predpona nonsyllabic prefix
slabičná predpona syllabic prefix
prejav prejavy speech, address
prestávka prestávky break
priama reč direct speech
príbeh príbehy story
prídavné meno adjective
akostné prídavné meno qualitative
adjective
privlastňovacie prídavné meno possessive
adjective
vzťahové prídavné meno relational
adjective
príhovor príhovory speech, address
slávnostný príhovor ceremonial speech
prípona prípony suffix
prirovnanie prirovnania comparison
príslovie príslovia proverb
príslovka príslovky adverb
príslovka času adverb of time
príslovka miesta adverb of place
príslovka príčiny adverb of purpose
príslovka spôsobu adverb of manner
príslovkové určenie adverbial
príslovkové určenie času adverbial of time
príslovkové určenie miesta adverbial of
place
príslovkové určenie príčiny adverbial of
purpose, adverbial of cause
príslovkové určenie spôsobu adverbial of
manner



ospravedlnenie ospravedlnenia apology
otáznik otázniky question mark
oznam oznamy announcement, notice
oznámenie oznámenia announcement
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prístavok prístavky apposition
prísudok prísudky predicate
menný prísudok nominal predicate
slovesno-menný prísudok verbal-nominal
predicate
slovesný prísudok verbal predicate
privítanie welcome
prívlastok prívlastky attribute
nezhodný prívlastok appositional adjunct
zhodný prívlastok attributive adjective
prízvuk prízvuky accent, stress
hlavný slovný prízvuk primary word stress
próza prózy prose

R

recept recepty recipe
refrén refrény chorus
reklama reklamy advertisement
režisér režiséri director
riekanka riekanky nursery rhyme
ľudová riekanka folk rhyme
rod rody gender
mužský rod masculine
stredný rod neuter
ženský rod feminine
román romány novel
biografický román biographical novel
detektívny román detective novel
dobrodružný román adventure novel
historický román historical novel
román vo forme denníka novel in diary
form
rozhlas radio
rozhovor rozhovory interview, dialogue
telefonický rozhovor phone call
rozlúčenie farewell
rozprávač rozprávači narrator
rozprávanie rozprávania narrative, narration
rozprávanie s prvkami opisu narrative
with the elements of description
rozprávanie s využitím priamej reči
narrative with direct speech
rozprávka rozprávky fairy tale
ľudová rozprávka folk tale
rozuzlenie rozuzlenia unravelment
rým rýmy rhyme

obkročný rým enclosed rhyme
prerývaný rým simple 4-line rhyme
striedavý rým alternate rhyme
združený rým coupled rhyme
rytmus rhythm, metre

S

samohláska samohlásky vowel
dlhá samohláska long vowel
krátka samohláska short vowel
scenár scenáre scenario, script, screenplay
scenárista scenáristi screenwriter
schéma schémy scheme
sila hlasu power of voice
sklad sklady syntagm
prisudzovací sklad predicative syntagm
skloňovanie declination
skloňovať skloňuje skloňujú nedok. decline
skratka skratky abbreviation
slabika slabiky syllable
slohový postup stylistic procedure, literary
technique
informačný slohový postup information
stylistic procedure
opisný slohový postup descriptive stylistic
procedure
rozprávací slohový postup narrative
stylistic procedure
výkladový slohový postup interpretive
stylistic procedure
sloveso slovesá verb
neplnovýznamové sloveso auxiliary verb
nezvratné sloveso non-reflexive verb
plnovýznamové sloveso full verb
zvratné sloveso reflexive verb
slovná zásoba vocabulary
slovné spojenie phrase
ustálené slovné spojenie collocation
slovník slovníky dictionary
frazeologický slovník phraseological
dictionary
pravopisný slovník spelling dictionary
slovník cudzích slov dictionary of adopted
foreign words
synonymický slovník dictionary of
synonyms
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strofa strofy stanza
stupňovanie gradation
súvetie súvetia sentence
synonymum synonymá synonym

INF

Š

PDA

PVO

štýl štýly style
administratívny štýl administrative style
hovorový štýl colloquial style
jazykový štýl language style
náučný štýl scientific style
publicistický štýl news style, journalistic
style, publicistic style
rečnícky štýl rhetorical style
umelecký štýl artistic style

T

FYZ

BIO

televízia televízie television
téma témy topic, theme
tempo tempá pace
text texty text
umelecký text artistic text
vecný text factual text
tvar tvary form
jednoduchý tvar simple form
zložený tvar compound form
tykanie informal language

CHEM

Ú

úvaha úvahy essay, reflection
úvod úvody introduction
úvodzovka úvodzovky quotation mark

VLA

V

DEJ
OBN
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verš verše verse
voľný verš free verse
veta vety sentence, clause
dvojčlenná veta clause consisting of
subject and predicate
holá veta bare sentence
jednočlenná veta clause consisting of
sentence base
jednočlenná veta menná nominal clause
consisting of sentence base
jednočlenná veta slovesná verbal clause
consisting of sentence base



výkladový slovník explanatory dictionary
slovný druh part of speech, word class
ohybný slovný druh inflected part of
speech
slovo slová word
citovo zafarbené (expresívne) slovo
emotive word
domáce slovo domestic vocabulary, core
vocabulary
jednovýznamové slovo monosemy
kľúčové slovo key word
nárečové slovo dialect word
nespisovné slovo non-standard word
neutrálne slovo neutral word
nové slovo neologism
odvodené slovo derived word
slangové slovo slang word
slovo cudzieho pôvodu word with foreign
origin
spisovné slovo standard word
viacvýznamové slovo homonym
vybrané slovo exempted word
základové slovo base word
zastarané slovo obsolete word
zložené slovo compound word
slovosled word order
slovotvorný základ base
spisovateľ spisovatelia writer
spodobovanie assimilation
spojka spojky conjunction
spojovník spojovníky hyphen
spoluhláska spoluhlásky consonant
mäkká spoluhláska soft consonant,
palatalized consonant
neznelá spoluhláska voiceless consonant
obojaká spoluhláska unmarked consonant
tvrdá spoluhláska hard consonant,
unpalatalized consonant
znelá nepárová spoluhláska voiced
unpaired consonant
znelá spoluhláska voiced consonant
spôsob spôsoby mood
oznamovací spôsob indicative mood
podmieňovací spôsob conditional mood
rozkazovací spôsob imperative mood
správa správy announcement, message
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jednoduchá veta simple sentence,
independent clause
opytovacia veta interrogative sentence
oznamovacia veta declarative sentence
rozkazovacia veta imperative sentence
rozvitá veta developed sentence
uvádzacia veta reporting clause
zvolacia veta exclamatory sentence
želacia veta wish sentence
vetný člen sentence element
hlavné vetné členy main sentence elements
vedľajšie vetné členy subordinate sentence
elements
vetný základ sentence base
vid aspect
dokonavý vid perfective
nedokonavý vid imperfective
vizitka vizitky business card
vokalizácia vocalization
vsuvka vsuvky parenthesis
vykanie formal language
výklad interpretation
výkričník výkričníky exclamation mark
výslovnosť pronunciation, articulation
splývavá/viazaná výslovnosť elision
výťah abstract, excerpt
vyvrcholenie climax
vzor vzory paradigm

Z

zámeno zámená pronoun
opytovacie zámeno interrogative pronoun
osobné zámeno privlastňovacie possessive
pronoun, possessive adjective
osobné zámeno personal pronoun
osobné zámeno základné personal pronoun
ukazovacie zámeno demonstrative pronoun
zápletka zápletky plot
zátvorka zátvorky bracket
záver závery conclusion
zdrobnenina zdrobneniny diminutive
zhoda concord
zosobnenie personalization
zoznam zoznamy list
telefónny zoznam phone book, directory

Ž

životopis životopisy curriculum vitae
štruktúrovaný životopis structured
curriculum vitae
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časť časti part, section
časť celku part of the whole
čiara čiary line
krivá čiara curved line
otvorená čiara open line
rovná čiara straight line
uzavretá čiara closed line
činiteľ činitele factor
číselná os  os
číselný rad number sequence
číslica číslice digit, figure, numeral
arabské číslice Arabic numerals
rímske číslice Roman numerals
číslo čísla number
desatinné číslo decimal number
dvojciferné číslo double-digit number
jednociferné číslo single-digit number
kladné číslo positive number
nepárne číslo odd number
párne číslo even number
prirodzené číslo natural number
racionálne číslo rational number
susedné číslo following number
záporné číslo negative number
zmiešané číslo mixed number/fraction
čitateľ čitatele numerator

farba farby colour
funkcia funkcie function
konštantná funkcia constant function
lineárna funkcia linear function

FYZ

Č

G

geometria geometry
geometrický tvar  tvar
graf grafy graph
stĺpcový graf bar graph
grafické znázornenie  znázornenie
guľa gule sphere

CHEM

centimeter centimetre zn. cm centimetre
centimeter kubický zn. cm3 cubic
centimetre
centimeter štvorcový zn. cm2 square
centimetre
cifra cifry numeral, digit

VLA

C

H

hrana hrany edge
hrana kocky edge of a cube
hranol hranoly prism

GEG

bludisko bludiská maze
bod body point
krajné body úsečky  úsečka
samodružný bod inverse point

decimeter decimetre zn. dm decimetre
decimeter kubický zn. dm3 cubic decimetre
decimeter štvorcový zn. dm2 square
decimetre
delenec delence dividend
delenie division
deliť delí delia nedok. divide
deliteľ delitele divisor
desiatka desiatky tens, decimal
celá desiatka whole tens
diagram diagramy diagram, graph
dlaň dlane palm
dĺžka dĺžky length
dĺžka strany trojuholníka length of
a triangle side
dĺžka úsečky length of a line segment
dopočítať dopočíta dopočítajú dok.
finish counting

I

ihlan ihlany pyramid

J

DEJ

B

D

jednotka jednotky unit
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aritmetický priemer arithmetic mean
aspoň čast. at least
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K

mínus neskl. minus
mnohouholník mnohouholníky polygon
množina množiny set, range
mocnina mocniny power
mocniteľ mocnitele index, exponent

kalkulačka kalkulačky calculator
každý zám. each, every
kilometer kilometre zn. km kilometre
kocka kocky cube
kódovanie coding
koeficient koeficienty coefficient
kolmica kolmice perpendicular (line)
päta kolmice foot of perpendicular
kontrola správnosti verification
koreň rovnice  rovnica
kosodĺžnik kosodĺžniky parallelogram
kosoštvorec kosoštvorce rhombus
kruh kruhy circle
kruhový model round-shaped model
kružidlo kružidlá a pair of compasses
kružnica kružnice circle
kužeľ kužele cone
kváder kvádre cuboid
kvadrant kvadranty quadrant

N

L

labyrint labyrinty labyrinth, maze
lakeť lakte cubit
ležať leží ležia nedok. It is located/situated.
ležať na priamke It is located on the line.
lichobežník lichobežníky trapezium
liter litre zn. l litre

M

materiál materiály material
menej čísl. less
menovateľ menovatele denominator
spoločný menovateľ common denominator
menšenec menšence minuend
menší menšia menšie príd. less(er)
menšiteľ menšitele subtrahend
meracie pásmo tape measure
meranie merania measurement
meranie vzdialenosti distance
measurement
merať meria merajú nedok. measure
meter metre zn. m metre
meter kubický zn. m3 square metre
meter štvorcový zn. m2 cubic metre
milimeter milimetre zn. mm millimetre

náčrt náčrty drawing, sketch
najmenší najmenšia najmenšie príd. the
lowest/the least
najväčší najväčšia najväčšie príd. the highest/
the greatest
najviac jeden not more than one
nasledujúci nasledujúca nasledujúce príd.
following, next
násobenie multiplication
násobilka multiplication (table)
násobiť násobí násobia nedok. multiply
násobok násobky multiple
násobok čísla multiple of a number
nepárny nepárna nepárne príd. odd
nepárne číslo  číslo
nepárny počet  počet
nepatriť nepatrí nepatria dok. It does not
belong to...
nepravda false statement
nepravdivosť incorrectness
nepriama úmernosť inverse proportion
nerovná sa It is not equal to...
nerovnica nerovnice inequality
lineárna nerovnica linear inequality
neznáma neznáme the unknown
nič zám. nothing, none
niekoľkokrát čísl. a few times
niekoľkokrát menej a few times less
niekoľkokrát viac a few times more
niekto zám. somebody
nikto zám. nobody

O

obdĺžnik obdĺžniky rectangle; oblong
obdĺžnikový model rectangle model
objekt objekty object
objem objemy volume
objem hranola volume of a prism
objem kocky volume of a cube
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palec palce inch
pár páry couple
párny párna párne príd. even
párne číslo  číslo
párny počet  počet
patriť patrí patria nedok. belong to
päťuholník päťuholníky pentagon
plán plány plan
plán stavby z kociek cube structure plan
počet počty number
nepárny počet odd number of
párny počet even number of
početnosť početnosti frequency
absolútna početnosť absolute frenquency
relatívna početnosť relative frequency

OBN

P

počítanie counting
počítať počíta počítajú nedok. count
počítať po jednom count one by one
podiel podiely quotient
podmienka riešenia rovnice condition for
unique solution to equation
podstava podstavy base
polomer polomery zn. r radius (pl. radii)
polomer kruhu radius of a circle
polovica polovice half (pl. halves)
polpriamka polpriamky ray, half-line
porovnať porovná porovnajú dok. compare
porovnávanie comparison
porovnávanie podľa dĺžky length
comparison
porovnávanie podľa veľkosti size
comparison
porovnávanie podľa výšky height
comparison
posledný posledná posledné príd. last
posunutie translation, displacement
povrch povrchy surface (area)
povrch hranola surface area of a prism
povrch kocky surface area of a cube
pôdorys pôdorysy plan, view
pôdorys stavby plan of a structure
pravda truth
pravdepodobnosť probability
pravdivosť truth
práve jeden just one, exactly one
pravidlo pravidlá rule
pravítko pravítka ruler
pravouhlá sústava súradníc Cartesian
Coordinate System
predchádzajúci predchádzajúca
predchádzajúce príd. previous
predmet predmety object
predposledný predposledná predposledné
príd. the last but one
prepona prepony hypotenuse
presne prísl. exactly
priama úmernosť direct proportion
priamka priamky line
približne prísl. i čast. approximately
pričítanie adding



obraz obrazy image
obsah obsahy area
obsah štvorca area of a square
obvod obvody perimeter
obvod štvorca perimeter of a square
odčítanie subtraction
pamäťové odčítanie subtraction in one´s
head
písomné odčítanie column subtraction
odčítať odčíta odčítajú dok. subtract
odhad odhady estimate, estimation
odhadnúť odhadne odhadnú dok. estimate
odmerať odmeria odmerajú dok. measure,
take the measurements of
odmocnina odmocniny root, radical, surd
odpoveď odpovede answer
odvesna odvesny leg
okrúhly okrúhla okrúhle príd. round
olovnica olovnice plumb line
orientácia orientácie orientation
os osi axis (pl. axes)
číselná os number line
os súmernosti axis of symmetry, mirror line
súradnicové osi axis of a Cartesian
coordinate system
osová súmernosť reflection
otázka otázky question
označiť označí označia dok. mark
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priemer priemery zn. d, ø diameter
prienik prieniky intersection
priesečník priesečníky intersection
prvočíslo prvočísla prime number
prvok prvky element, item
Pytagorova veta Pythagoras’ Theorem/
Pythagorean Theorem

R

ramená lichobežníka sides of trapezium
riadok riadky line, row
riešenie riešenia solution
rovná sa It equals...
rovnako prísl. i čast. equally
rovnica rovnice equation
koreň rovnice root (of an equation)
lineárna rovnica linear equation
rovnobežka rovnobežky parallel line
rovnobežník rovnobežníky parallelogram
rozdeliť rozdelí rozdelia dok. divide
rozdiel rozdiely difference
rozklad čísla na jednotky a desiatky
partitioning number into tens and ones
rozlíšiť rozlíši rozlíšia dok. differ, distinquish
rozmer rozmery dimension
rysovanie drawing
rysovanie štvorca v štvorcovej sieti
drawing a square in a grid
rysovať rysuje rysujú nedok. draw

S

sčítanec sčítance addend
sčítanie addition, summation
pamäťové sčítanie addition in one´s head
písomné sčítanie column addition
sčítať sčíta sčítajú dok. add
sieť siete net
sieť kocky cube net
skupina skupiny group
stavať stavia stavajú nedok. build
stavba stavby construction, structure
stavba z kociek cube structure
stena steny face
stena kocky face of a cube
stĺpec stĺpce column

stĺpcový graf  graf
stopa stopy foot
stovka stovky hundred
strana strany side
protiľahlá strana opposite side
susedná strana adjacent side
stred stredy zn. S centre, mid-point
stred súmernosti central point
stredová súmernosť point symmetry
súčet súčty sum, summation
súčin súčiny product
súradnica súradnice co-ordinates
symbol symboly symbol

Š

šírka šírky width
štatistická jednotka statistical unit
štatistický súbor data set
štatistický znak variable
štatistika štatistiky statistics
štvorcová sieť grid
štvorec štvorce square
štvoruholník štvoruholníky quadrilateral
štvrtina štvrtiny quarter

T

tabuľka tabuľky table
ťažnica trojuholníka centroid of a triangle
tetiva tetivy chord
tiež čast. also, too
tisícka tisícky thousand
tretina tretiny one third
triedenie sorting
triedenie podľa farby sorting by colour
triedenie podľa tvaru sorting by shape
triedenie podľa veľkosti sorting by size
trojčlenka trojčlenky rule of proportions
trojuholník trojuholníky triangle
pravouhlý trojuholník right-angled
triangle
tvar tvary shape
geometrický tvar geometric shape
tvrdenie tvrdenia statement
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valec valce cylinder
väčší väčšia väčšie príd. bigger, greater
veľkosť veľkosti size
veta vety statement
viac čísl. i prísl. more
vrchol vrcholy vertex (pl. vertices)
vrchol obdĺžnika vertex of a rectangle
vrchol štvorca vertex of a square
výraz s neznámou expression with an
unknown variable
výrok výroky proposition
výsledok výsledky result
výška výšky height
vzdialenosť vzdialenosti distance
vzor vzory pattern
vzorec vzorce formula
vzostupný vzostupná vzostupné príd. rising,
ascending

zaokrúhľovanie rounding (off)
zaokrúhľovanie čísla rounding number
zaokrúhľovanie na desiatky rounding
numbers to tens
zaokrúhľovanie na jednotky rounding
numbers to ones
zaokrúhľovanie nadol rounding down
zaokrúhľovanie nahor rounding up
zápis zápisy record
zapísať zapíše zapíšu dok. record, write down
zároveň prísl. at the same time, simultaneously
zátvorka zátvorky bracket
závislosť závislosti dependence
lineárna závislosť linear dependence
závislosť dvoch veličín two measures of
dependence
zaznamenať zaznamená zaznamenajú dok.
record
zdôvodniť zdôvodní zdôvodnia dok. give
reasons (for), justify
zlomková čiara fraction/division bar
zlomok zlomky fraction
zmenšiť zmenší zmenšia dok. make smaller,
diminish, reduce
znak znaky sign
znak delenia division sign
znázornenie presentation, illustration
grafické znázornenie graphic presentation
znázorniť znázorní znázornia dok. present,
chart
zobrazenie representation, transformation
zhodné zobrazenie isometry, identity,
trivial symmetry
zobraziť zobrazí zobrazia dok. transform,
show
zostupný zostupná zostupné príd. declining
zväčšiť zväčší zväčšia dok. increase, enlarge
zvyšok remainder
žiaden zám. none

DEJ

V

Z
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údaj údaje value
neznámy údaj unknown value, the
unknown
známy údaj known value
uhlopriečka uhlopriečky diagonal
stenová uhlopriečka face diagonal
telesová uhlopriečka diagonal of a solid
uhlopriečka štvorca diagonal of a square
uhol uhly angle
pravý uhol right angle
vnútorný uhol internal angle
úloha úlohy task, problem
matematická úloha math practice problem
numerická úloha arithmetic problem
slovná úloha word problem
umocňovanie mocnín exponentiation, raising
to a power
určiť určí určia dok. define
úsečka úsečky line segment
krajné body úsečky endpoints of a line
segment
usporiadať usporiada usporiadajú dok. order,
rank, arrange
útvar útvary figure
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editor editory editor
efekt efekty effect
e-mail e-maily e-mail
odoslanie e-mailu sending an e-mail
preposlanie e-mailu forwarding
an e-mail
e-mailová adresa  adresa
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INF
PVO
PDA
BIO

databáza databázy database
disk disky drive
sieťový disk network drive
dĺžka dĺžky length
dĺžka trvania duration
dĺžka zobrazenia display time
dokončiť dokončí dokončia dok. finish
dokresliť dokreslí dokreslia dok. edit drawing
dokresľovanie drawing editing, rendering
dokument dokumenty document
ukladanie dokumentov saving documents
vytvorenie dokumentov creating
documents
doména domény domain
doplniť doplní doplnia dok. add

H

hľadať hľadá hľadajú nedok. search
hlas hlasy voice
hlasitosť volume
hlasitosť zvuku  zvuk
hra hry game
hudba music
hypertext hypertexty hypertext

FYZ

D

CH

CHEM

čiara čiary line
hrúbka čiary line width
číslica číslice number, numeral
číslovanie numbering

geometrický tvar  tvar
graf grafy graph
grafická informácia  informácia
grafika grafiky graphics
grafová štruktúra  štruktúra

chyba chyby error

I

ikona ikony icon
informácia informácie information
grafická informácia graphic information
textová informácia text information
internet Internet

VLA

Č

G

K

GEG

bunka bunky cell

farba farby colour
farba písma  písmo
film filmy film
formátovanie formatting
formátovanie textu text formatting
formátovať formátuje formátujú nedok.
format
fotoaparát fotoaparáty camera
digitálny fotoaparát digital camera
fotografia fotografie photograph, picture

kamera kamery camera
klávesnica klávesnice keyboard
klip klipy clip
kódovacia tabuľka  tabuľka
komunikácia communication
kontrola pravopisu spellcheck
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adresa adresy address
adresa bunky cell address
adresa stránky website address
e-mailová adresa e-mail address
adresár adresáre directory, mailing list
animácia animácie animation
aplikácia aplikácie application, app
autor autori author
autorské právo copyright
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kopírovať kopíruje kopírujú nedok. copy
kopírovať informácie copy information
kôš koše recycle bin
kreslenie drawing
kresliť kreslí kreslia nedok. draw
kritérium kritériá criterium
krokovanie single-step operation
krokovať krokuje krokujú nedok. step
kurzor kurzory cursor, arrow key

L

labyrint labyrinty labyrinth

M

mapa mapy map
medzera medzery space
mikrofón mikrofóny microphone, mic
mriežka mriežky grid
štvorcová mriežka gridlines
multimédiá obyč. mn. multimedia
myš myši mouse

N

napísať napíše napíšu dok. write
nastavenie setup, settings
nastavenie klávesnice keyboard setup
nastavenie pracovnej plochy desktop setup
nastavenie zvuku sound setup
nástroj nástroje tool
návod návody instructions, manual, guide
netiketa Netiquette
dodržiavanie netikety applying netiquette,
keeping of netiquette

O

obdĺžnik obdĺžniky rectangle
objekt objekty object
oblasť oblasti area
obrázok obrázky picture
obrazovka obrazovky screen
obsah obsahy content, contents
oddeľovač oddeľovače separator character
odhlásiť sa odhlási odhlásia dok. log out, sign out
odhlásiť sa z aplikácie log out of the app
odhlásiť sa z programu log out of the
program

odkaz odkazy shortcut
odosielateľ odosielatelia sender
odoslanie sending
odoslanie e-mailu  e-mail
odoslať odošle odošlú dok. send
odrážka odrážky bullet, indent
odsek odseky paragraph
odstrániť odstráni odstránia dok. delete
okno okná window
okraj okraje margin
omaľovanie painting, colouring
opakovanie opakovania loop
počet opakovaní number of loops
operácia operácie operation
opravovanie correction
opravovať opravuje opravujú nedok. correct
orezať oreže orežú dok. crop
os osi axis
časová os timeline
otáčanie rotation
ovál ovály ellipse, oval
označiť označí označia dok. mark
označovanie tagging

P

paleta palety palette
paleta farieb colour palette
pamäť pamäte memory
parameter príkazu  príkaz
pečiatkovanie stamping
písmeno písmená letter
malé písmeno lower-case letter
veľké písmeno capital letter
písmo písma font
farba písma font colour
hrúbka písma font style
typ písma font type
veľkosť písma font size
plán plány plan
plocha plochy area
pracovná plocha desktop
počítač počítače computer
stolný počítač desk-top computer, PC
podmienka podmienky condition
pohyb pohyby movement
poradie poradia order, rank
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reproduktor reproduktory speaker
riadok riadky row, line
riešenie riešenia solution
riziko riziká risk
rozmiestnenie layout, arrangement,
placement
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schránka schránky inbox, mailbox, clipboard
sieť siete network
počítačová sieť computer network
sociálne siete social networks
skener skenery scanner
skenovať skenuje skenujú nedok. scan
slovník slovníky dictionary
slúchadlo slúchadlá head-phones,
ear-phones
snímka snímky (snap)shot, slide
softvér softvéry software
spracovať spracuje spracujú dok. process
správa správy message
predmet správy subject
správnosť accuracy, precision
spustenie launching, start
spustiť spustí spustia dok. load, launch, start
spustiť aplikáciu start an application, run
an application
spustiť program launch a program
sťahovanie downloading
sťahovanie súborov downloading files
stĺpec stĺpce column
strana strany page
stránka stránky webpage
navštívená stránka webpage viewed
predchádzajúca stránka previous webpage
webová stránka web page, website
zadaná stránka webpage entered
strih strihy cut
strihanie cutting
súbor súbory file
symbol symboly symbol
špeciálne symboly symbols
systém systémy system
informačný systém information system
operačný systém operating system

PVO

S



posielanie sending
posielanie súborov sending files
postupnosť sequence
postupnosť príkazov sequence of
commands
pozadie pozadia background
pozícia pozície position
pozícia bunky cell position
pozícia objektov object position
prehliadač prehliadače browser
prehratie playing
prehrávač prehrávače player
prehrávač videa video player
prehrávač zvukov audio player
prehrávanie playing
prechod prechody transition
prechod medzi snímkami slide transition
preklápanie flipping, toggling
premenná premenné variable
premenovať premenuje premenujú dok.
rename
prenášanie transfer
prenášanie informácií information transfer
prenášanie súborov file transfer
prepínanie switch-over
presúvanie move, moving
prezeranie browsing, viewing
priečinok priečinky folder
prihlásiť sa prihlási prihlásia dok. sign in
prihlásiť sa do aplikácie log into app
prihlásiť sa do programu log in a program
prijať prijme prijmú dok. receive
príjemca príjemcovia addressee, receiver
príkaz príkazy command, instruction
parameter príkazu command parameter
postupnosť príkazov  postupnosť
sekvencie príkazov command sequencies
upravenie príkazov  upravenie
vyhodnotenie príkazov  vyhodnotenie
zostavenie príkazov  zostavenie
príloha prílohy attachment
priloženie prílohy enclosing of attachment
prístupové práva access rights
procesor procesory processor
program programy program
antivírusový program antivirus software
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Š

šípka šípky arrow
štruktúra štruktúry structure
grafová štruktúra graph structure
stromová štruktúra tree structure
štvorec štvorce square

T

tabuľka tabuľky table
frekvenčná tabuľka frequency table
kódovacia tabuľka coding table
technológia technológie technology
digitálne technológie digital technologies
text texty text
tlačiareň tlačiarne printer
tvar tvary shape
geometrický tvar geometric shape
tvorba tvorby creating
typ písma  písmo

U/Ú

údaj údaje data, information
ukladať ukladá ukladajú nedok. store, save
ukladať informácie store, data, save
information
ukončiť ukončí ukončia dok. close, quit
ukončiť aplikáciu close an application
uložiť uloží uložia dok. save
úprava úpravy edit, format, adjustment,
modification
upravenie editing, formatting, adjustment
upravenie príkazov editing of commands
úsečka úsečky line segment

V

veľkosť veľkosti size
veľkosť bunky cell size
veľkosť oblasti area size
veľkosť papiera paper size
veľkosť písma  písmo
veta vety sentence
vetvenie vetvenia branching
video videá video
vírus vírusy virus
počítačový vírus computer virus

vkladanie inserting
vlastnosť vlastnosti property
vlastnosť bunky cell property
vloženie insertion
vložiť vloží vložia dok. insert
vložiť nad insert upward
vložiť naľavo insert left
vložiť napravo insert right
vložiť pod insert downward
vyhľadávač vyhľadávače search engine
vyhľadávanie search, searching
vyhľadávanie obrázkov picture/photo
search
vyhľadávanie stránok website search
vyhľadávanie textov searching for text,
text search
vyhľadávanie v mapách searching a map
vyhľadávanie videa searching for a video
vyhodnotenie vyhodnotenia evaluation
vyhodnotenie príkazov command
evaluation
vymazať vymaže vymažú dok. delete, erase
výmena výmeny exchange
výsledok výsledky result
vystrihnúť vystrihne vystrihnú dok. cut
vzorec vzorce formula

Z

zadanie entry
zadať zadá zadajú dok. enter
zápis zápisy entry
chybný zápis entry incorrect, invalid data
entry
zapisovanie writing, recording
zariadenie zariadenia device
pamäťové zariadenie memory device
zarovnanie alignment
zarovnanie odseku text/paragraph
alignment
zastavenie stop, pause
zdroj zdroje source
zmena zmeny change
zmena veľkosti papiera paper size change
značka značky mark, code
skryté značky formatting marks

/36/

/37/

OBN

DEJ

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

PVO

INF

MAT

zvuk zvuky sound
hlasitosť zvuku sound volume
zvýraznenie highlighting



znak znaky character
znaky ako písmená Unicode characters
zobrazenie zobrazenia display
zostavenie structurem architecture, design
zostavenie príkazov setting up commands

SJL
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čas časy time
čelo čelá forehead
čistota tela cleanliness of body
členovia rodiny  rodina
človek ľudia man
čuch smell

D

dátum dátumy date
dážď dažde rain
dážďovka zemná common earthworm
deň dni day
detstvo childhood
dlaň dlane palm
dĺžka dĺžky length
dnes prísl. today
dolu prísl. below, down
dom domy house
číslo domu house number
doprava dopravy traffic
dopravné značky traffic signs

MAT
INF
PVO

farba farby colour
filtrácia filtrácie filtration

PDA

H

BIO

hasič hasiči fireman, firefighter
hasička hasičky firefighter
hlava hlavy head
hlina soil
hmat touch
hmyz hromad. insect
hodina hodiny hour
hodiny pomn. clock
presýpacie hodiny sand-glass
hore prísl. up

FYZ

Č

F

CH

chodba chodby corridor, hall, hallway,
vestibule
choroba choroby disease, illness
chov chovy breeding
chovať chová chovajú nedok. breeding
chrbát chrbty back
chrbtica chrbtice spine
chuť chute taste
horká chuť bitter taste
kyslá chuť sour taste
sladká chuť sweet taste
slaná chuť salty taste
chvost chvosty tail

CHEM

cesta cesty road
cestovať cestuje cestujú nedok. travel

elektrický prúd current

VLA

C

E

GEG

behať behá behajú nedok. run
bezpečnostné pravidlá security rules
bicykel bicykle bicycle
blesk blesky lightning
bocian biely white stork
borovica lesná Scotch pine
brada brady chin
buk lesný common beech
bydlisko bydliská address, residence
bylina byliny plant

I/Í

DEJ

B

dopravný prostriedok mean of transport
dospelosť adulthood, maturity
dovolenka dovolenky holiday
dravec dravce beast of prey
dub letný common oak
dýchanie breathing
dýchať dýcha dýchajú nedok. breathe

ihličie hromad. needles
íl clay
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OBN

adresa adresy address
adresa bydliska residential address
adresa školy school address
auto autá car
autobus autobusy bus
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J

jar jari spring
jazero jazerá lake
jazyk jazyky tongue
jedáleň jedálne canteen
jeseň jesene autumn
jež tmavý European hedgehog

K

kalendár kalendáre calendar
kapor obyčajný common carp
kapsička pastierska shepherd‘s purse
kde prísl. where
ker kry shrub
kĺb kĺby joint
klíčenie germination
kmeň kmene trunk
knižnica knižnice library
kohút kohúty cock
koleno kolená knee
konár konáre branch
končatina končatiny limb
dolná končatina upper limb
horná končatina lower limb
koniec konce end
koreň korene root
korisť koristi prey
koruna koruny crown
kosť kosti bone
ramenná kosť humerus
stehenná kosť femur, thigh bone
kostra kostry skeleton
kov kovy metal
koža kože skin
kôň domáci domestic horse
krajina krajiny country
krava kravy cow
krídlo krídla wing
križiak obyčajný garden spider
krt obyčajný common mole
kura domáca domestic fowl
kurča kurčatá chicken
kvet kvety flower
kyvadlo kyvadlá pendulum

L/Ľ

laboratórium laboratóriá laboratory
ľad ľady ice
lakeť lakte elbow
lastovička obyčajná common swallow
látka látky substance
lebka lebky skull
lekár lekári doctor
lekárka lekárky doctor, doctress
lekáreň lekárne pharmacy
les lesy forest
ihličnatý les coniferous forest
listnatý les deciduous forest
leto letá summer
lietadlo lietadlá aeroplane
lietať lieta lietajú nedok. fly
liezť lezie lezú nedok. creep, crawl, slither
lipa malolistá small-leaved lime, pry
list listy leaf
líška hrdzavá red fox
loď lode boat
lov lovy hunt
loviť loví lovia nedok. hunt
lúka lúky meadow

M

mačka domáca domestic cat
masť masti fat
materiál materiály material
nepriesvitný materiál opaque material
priehľadný materiál transparent material
priesvitný materiál sheer material
mäkký mäkká mäkké príd. soft
mäsiar mäsiari butcher
mäsiarka mäsiarky butcher
mäso mäsá meat
med medy honey
medveď hnedý brown bear
meno mená name
meranie measurement
merať meria merajú nedok. measure
mesiac mesiace month
mláďa mláďatá young
mlieko mlieka milk
more moria sea
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P

pagaštan konský horse-chestnut
palec palce toe
pamätihodnosť pamätihodnosti monument,
sight
pamiatka pamiatky monument, sight
Pamiatka zosnulých All Souls‘ Day
para pary vapour
vodná para aqueous vapour
park parky park
pekár pekári baker
pekárka pekárky baker
pera pery lip
perie hromad. feather
pestovanie growing, cultivation
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obec obce municipality
obchodník obchodníci business man
obchodníčka obchodníčky business woman
obydlie obydlia home, residence
odparovanie evaporation
odparovať sa odparuje odparujú nedok.
evaporate
oheň ohne fire
oko oči eye
opeľovanie pollination
opeľovať opeľuje opeľujú nedok. pollinate
orgán orgány organ
organizmus organizmy organism
orientácia v okolí orientation in the
surrounding
ovca domáca domestic sheep

VLA

O

GEG

nad predl. above, up
námraza námrazy frost, icing
narodeniny pomn. birthday
necht nechty nail
noc noci night
noha nohy leg
nos nosy nose
Nový rok New Year‘s Day

DEJ

N

pestovať pestuje pestujú nedok. grow, cultivate
piesok piesky sand
plameň plamene flame
plán plány plan
plávať pláva plávajú nedok. swim
plazenie crawling
plece plecia shoulder
plod plody fruit
nezrelý plod unripe fruit
zrelý plod ripe fruit
plutva plutvy fin
počasie weather
pod predl. under, bellow
pohyb pohyby movement
pokus pokusy experiment
pole polia field
policajt policajti policeman
policajtka policajtky policewoman
polícia police
pomôcka pomôcky aid, instrument, tool
postup postupy procedure
poštár poštári postman
poštárka poštárky postwoman
potok potoky stream
potom prísl. then
potrava potravy food
príjem potravy food intake
povolanie povolania occupation
pozorovanie pozorovania observation
pôda pôdy soil
práca práce work, job
prázdniny pomn. holidays
predmet predmety object
predtým prísl. before
pŕhľava (žihľava) dvojdomá common nettle
priechod pre chodcov pedestrian crossing
priezvisko priezviská surname
príroda nature
neživá príroda inanimated nature
živá príroda animated nature
prírodné javy natural phenomenoms
prispôsobiť sa prispôsobí prispôsobia nedok.
acclimatize, adapt
prostredie prostredia environment
prst prsty finger
pšenica ozimná common wheat



mravec lesný red ant
mravenisko mraveniská ant-heap
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puk puky bud
púpava lekárska common dandelion

R

rameno ramená arm
rast growth
rásť rastie rastú nedok. grow
rastlina rastliny plant
rebríček obyčajný common yarrow
rebro rebrá rib
republika republiky republic
Slovenská republika Slovak Republic
režim dňa day schedule
rieka rieky river
robotnica robotnice worker bee
ročné obdobie season
rodič rodičia parent
rodina rodiny family
členovia rodiny family members
rok roky year
rosa rosy dew
rovina roviny plane
rozmnožovanie reproduction, propagation
rozmnožovať sa rozmnožuje rozmnožujú
nedok. reproduce, propagate
rozpúšťanie dissolution
rozpúšťať sa rozpúšťa rozpúšťajú nedok.
dissolve
ruka ruky arm
ruža šípová dog rose
ryba ryby fish

S

samec samce male
semafor semafory traffic light
semeno semená seed
skákať skáče skáču nedok. jump
sliepka sliepky hen
slimák záhradný Roman snail
slnečné žiarenie solar radiation
Slnko Sun
sluch hearing
sneh snow
srsť srsti fur
starostlivosť o zdravie health care

stavec stavce vertebra
stehno stehná thigh
stonka stonky stem
strojník strojníci engineer
strom stromy tree
ihličnatý strom coniferious tree
listnatý strom deciduous tree
studený studená studené príd. cold
súš súše dry land
sval svaly muscle
svetelné zdroje sources of light
svetlo svetlá light
sviatok sviatky holiday

Š

šatňa šatne cloakroom
škola školy school
školák školáci schoolboy
školáčka školáčky schoolgirl
školská tabuľa blackboard, whiteboard
školská taška school bag
školská trieda  trieda
školský dvor schoolyard
štát štáty state
štátna vlajka  vlajka
štátny symbol state symbols
štátny znak state coat of arms
šupina šupiny fish scale

T

tabuľka tabuľky table
tam prísl. there
telo telá body
ľudské telo human body
telocvičňa telocvične gymnasium, gym
teplo teplá warmth
teplý teplá teplé príd. warm
tieň tiene shadow
tiesňová linka emergency line
tma darkness
trieda triedy class
školská trieda classroom
trúd trúdy drone
trup trupy body
tu prísl. here
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Ž

žiabre pomn. gill
žiak žiaci pupil
žiačka žiačky pupil
žiarovka žiarovky bulb
živina živiny nutrient
živočích živočíchy animal
suchozemské živočíchy terrestrial animals
vodné živočíchy aquatic animals
životné podmienky living conditions
životné prejavy vital signs
životný štýl life style
zdravý životný štýl healthy life style
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VLA

vajce vajcia egg
včela medonosná western honey bee
včelia rodina bee family
včera prísl. yesterday
vedec vedci scientist
vedkyňa vedkyne scientist
Veľká noc Easter
veľkosť veľkosti size
veverica stromová red squirrel
Vianoce pomn. Christmas
vlajka vlajky flag
štátna vlajka state flag
vlak vlaky train
vlas vlasy hair
vľavo prísl. left, on the left
vlna wool
voda vody water
podzemná voda groundwater
vodné zdroje water resources
voš detská head lice
vôňa vône smell, scent, aroma
vpravo prísl. right, on the right

začiatok začiatky beginning, start
zadok zadky buttock
záhrada záhrady garden
záchranná zdravotná služba emergency
zajac poľný brown hare
zajtra prísl. tomorrow
západ slnka sunset
zber harvest
zbierať zbiera zbierajú nedok. harvest
zborovňa zborovne staff room
zdravie health
zdroj svetla source of light
zima zimy winter
zlomenina zlomeniny fracture
zmysly človeka senses
znečistenie pollution
znečisťovať znečisťuje znečisťujú nedok.
pollute
zrak sight
zviera zvieratá animal
zvuk zvuky sound

GEG

V

Z

DEJ

učiteľ učitelia teacher
učiteľka učiteľky teacher
ucho uši ear
úľ úle bee-hive
ulica ulice street
umývať umýva umývajú nedok. wash
únava tiredness
úroda úrody harvest, crop
úrodnosť soil fertility
ústa pomn. mouth
ušnica ušnice earlobe
užovka obyčajná grass snake

OBN

U/Ú

vpredu prísl. in front
vrch vrchy mountain
východ slnka sunrise
vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok. develop
vývin výviny development
vzadu prísl. at the back
vzduch air



tur domáci gayal
tvár tváre face
tvar tvary shape
tvrdý tvrdá tvrdé prísl. hard
tykadlo tykadlá antenna
týždeň týždne week
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D/Ď

ďalekohľad ďalekohľady binoculars
ďatelina lúčna red clover
dážď dažde rain
dážďovka zemná common earthworm
detstvo childhood
diviak lesný wild boar
dlaň dlane palm
dospelosť adulthood, maturity
drozd čierny black thrush
druh druhy species

MAT
INF
PVO
PDA

fáza Mesiaca lunar phase
fazuľa obyčajná common bean
fotografia fotografie photograph
fúzy obyč. mn. moustache, whiskers

H

FYZ

BIO

hlava hlavy head
hltan hltany pharynx
hmla hmly fog
hmotnosť hmotnosti weight
hmyz hromad. insect
hodiny pomn. clock
hojdačka hojdačky swing
hrab obyčajný European hornbeam
hraboš poľný common vole
hrdlo hrdlá throut
hríb dubový (dubák) boletus reticulatus,
summer cep
hrtan hrtany larynx
hrudník hrudníky chest
huba huby mushroom
jedlé huby edible mushrooms
jedovaté huby poisonous mushrooms
nejedlé huby inedible mushrooms
húsenica húsenice caterpillar
hvezdáreň hvezdárne observatory
hviezda hviezdy star

CHEM

čakanka obyčajná common chicory
čelo čelá forehead
členok členky ankle
človek ľudia man
čmeľ zemný bumblebee
črevo črevá intestine
črievičník papučkový cypripedium, lady‘s
slipper

F

VLA

Č

energia energie energy

GEG

cesta cesty road
svahové cesty slope roads
cestovať cestuje cestujú nedok. travel
cicavec cicavce mammal
cieva cievy vessel

E

CH

chodidlo chodidlá foot
choroba choroby disease, illness
chrbát chrbty back
chrček poľný European hamster
chvost chvosty tail
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DEJ

C

družica družice satellite
dub letný common oak
dúha dúhy rainbow
dúška materina thyme
dýchacia sústava  sústava
dýchanie breathing
dýchať dýcha dýchajú nedok. breathe

OBN

babôčka pávooká peacock butterfly
baktéria baktérie bacteria
bažant obyčajný common pheasant
bezstavovec bezstavovce invertebrate
bicykel bicykle bicycle
bleduľa jarná spring snowflake
blesk blesky lightning
bobor vodný Eurasian beaver
bocian biely white stork
bod body point
pevný bod fixed point
borovica lesná Scotch pine
brada brady chin
buk lesný common beech
búrka búrky storm
bylina byliny plant
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I

infekcia infekcie infection
kvapôčková infekcia droplet infection

J

jasno prísl. clear
jašterica múrová common wall lizard
jazyk jazyky tongue
jed jedy poison, toxicant
jeleň lesný red deer
jelša lepkavá common alder
jež tmavý European hedgehog
Jupiter Jupiter

K

kačica divá mallard
kapor obyčajný common carp
kapsička pastierska shepherd‘s purse
kašeľ cough
suchý kašeľ dry cough
vlhký kašeľ wet cough
ker kry shrub
kladka kladky pulley
pevná kladka fixed pulley
stavebná kladka construction pulley
voľná kladka free pulley
kladkostroj kladkostroje block and tackle
kĺb kĺby joint
kliešť obyčajný castor bean tick
kliešte pomn. pliers
klin kliny wedge
kľučka kľučky handle
kmeň kmene trunk
koleno kolená knee
koleso kolesá wheel
ozubené koleso gear
kolobeh vody v prírode water cycle in nature
komár piskľavý common house mosquito
kompas kompasy compass
konár konáre branch
končatina končatiny limb
dolná končatina upper limb
horná končatina lower limb
predná končatina front limb
zadná končatina hind limb

konečník konečníky rectum
koník lúčny grasshopper
koreň korene root
koruna koruny crown
kosť kosti bone
kov kovy metal
králik divý European rabbit
krídlo krídla wing
križiak obyčajný garden spider
krt obyčajný common mole
krv blood
krvinka krvinky blood cell
biele krvinky white blood cells
červené krvinky red blood cells
krvné doštičky platelets
krvné skupiny blood type
krvný obeh blood circulation
kukla kukly pupa
kvasinka kvasinky yeast
kvet kvety flower
kyslík kyslíky oxygen

L/Ľ

labuť veľká mute swan
ľad ľady ice
ľadovec ľadovce glacier, iceberg
lakeť lakte elbow
lanovka lanovky cableway
lastovička obyčajná common swallow
látka látky substance
kvapalné látky liquid substances
plynné látky gaseous substances
stavebné látky building blocks
tuhé látky solid substances
lekno biele white water lily
les lesy forest
líce líca chick
liečivo liečivá drug, medicine, remedy
lipa malolistá small-leaved lime, pry
lipnica lúčna common meadow-grass
list listy leaf
líška hrdzavá red fox
lúka lúky meadow
ľuľok zemiakový (zemiak) potato
lýtko lýtka calf
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obezita obesity
objem objemy volume
oblička obličky kidney
obočie obočia eyebrow
obojživelník obojživelníky amphibian
odvar odvary decoction
ochorenie ochorenia disease
oko oči eye
orgán orgány organ
organizmus organizmy organism
Orion Orion
oxid uhličitý carbon dioxide
ozubnica ozubnice cog-railway
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naklonená rovina inclined plane
Neptún Neptune
nevädza poľná common cornflower
noha nohy leg
nos nosy nose
nosová dutina nasal cavity
nov new moon
nožnice pomn. scissors

páčidlo páčidlá claw bar
pagaštan konský horse-chestnut
páka páky lever
para pary vapour
vodná para aqueous vapour
pažerák pažeráky esophagus
päta päty heel
pečeň pečene liver
pera pery lip
perie hromad. feather
pitný režim drinking regime
planéta planéty planet
plaz plazy reptile
plece plecia shoulder
pleseň plesne mould
plesnivec alpínsky edelweiss
plod plody fruit
plodina plodiny crop
poľné plodiny field crops
pľúca pomn. lungs
pluh pluhy plough
plutva plutvy fin
počasie weather
počatie počatia conception
pole polia field
polojasno prísl. partly cloudy
posilňovacie stroje exercise machines
potenie perspiration
potrava potravy food
potravinová pyramída food pyramid
potravové reťazce food chains
potravové siete food webs
pôda pôdy soil
pôrod pôrody birth, delivery
predkolenie predkolenia shin, forlegs
predlaktie predlaktia forearm
predmet predmety object
neplávajúce predmety non floating objects
plávajúce predmety floating objects
pŕhľava (žihľava) dvojdomá common nettle
prieduška priedušky bronchus
priedušnica priedušnice trachea
príroda nature
neživá príroda inanimated nature

DEJ

N

P

OBN

mačka domáca domestic cat
magnet magnety magnet
magnetické pole magnetic field
Mars Mars
medveď hnedý brown bear
mechanická vŕtačka mechanical drill
meranie merania measurement
merať meria merajú nedok. measure
Merkúr Mercury
mesiac mesiace month
Mesiac Moon
mlyn mlyny mill
veterný mlyn windmill
vodný mlyn watermill
moč urine
močová rúra urethra
močovod močovody ureter
močový mechúr bladder
myš poľná house mouse
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živá príroda animated nature
prírodné javy natural phenomenoms
prst prsty finger
prúdenie vzduchu airflow
pšenica ozimná common wheat
púpava lekárska common dandelion

R

rameno ramená arm
rastlina rastliny plant
jedovaté rastliny poisonous plants
liečivé rastliny medicinal plants
rebríček obyčajný common yarrow
rebro rebrá rib
repa cukrová sugar beet
repík lekársky common agrimony
režim dňa day schedule
riasy obyč. mn. lashes
rosa rosy dew
rovnoramenné váhy balance scales
rozmnožovacia sústava  sústava
rozmnožovanie reproduction
rozmnožovanie človeka human
reproduction
rozmnožovať sa rozmnožuje rozmnožujú
nedok. reproduce, propagate
rozpúšťanie dissolution
ruka ruky arm
rumanček roľný wild camomile
ryba ryby fish
rys ostrovid Eurasian lynx

S

salamandra škvrnitá fire salamander
Saturn Saturn
sekera sekery axe
skokan hnedý common frog
skorocel kopijovitý ribwort plantain
skrutka skrutky screw
skupenstvo skupenstvá state
kvapalné skupenstvo liquid state
plynné skupenstvo gaseous state
premeny skupenstva changes of state
tuhé skupenstvo solid state
slimák záhradný Roman snail
slnečná sústava solar system

Slnko Sun
smrť death
sneh snow
sojka obyčajná Eurasian jay
sokol sťahovavý peregrine falcon
sova lesná tawny owl
spln splny full moon
spoločenstvo rastlín plant community
spoločenstvo živočíchov animal community
srdce srdcia heart
srdcovo-cievna sústava  sústava
srdcový tep  tep
srsť srsti fur
staroba old age
stavba tela body structure
stehno stehná thigh
stonka stonky stem
strom stromy tree
ihličnatý strom coniferious tree
listnatý strom deciduous tree
studený studená studené príd. cold
súhvezdie súhvezdia constellation
súkolesie súkolesia gear
sústava sústavy system
dýchacia sústava respiratory system
rozmnožovacia sústava reproductive
system
srdcovo-cievna sústava cardiovascular
system
tráviaca sústava digestive system
sval svaly muscle
sýkorka veľká great tit

Š

šalvia lúčna common sage
škrečok poľný common hamster
šťuka obyčajná northern pike
šupina šupiny fish scale

T

tehotenstvo tehotenstvá pregnancy
telo telá body
ľudské telo human body
tep tepy pulse
srdcový tep heartbeat
teplo teplá warmth
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žalúdok žalúdky stomach
žiabre pomn. gill
žila žily vein, blood vessel
živina živiny nutrient
živočích živočíchy animal
živočíchy bez vnútornej kostry animals
without an internal skeleton
životný cyklus life cycle
životný cyklus rastlín life cycle of plants
žubrienka žubrienky tadpole

VLA

vajce vajcia egg
vánok vánky breeze
vážka obyčajná vagrant darter
včela medonosná western honey bee
Veľký voz Big Dipper
Venuša Venus
veslo veslá oar, paddle
vesmír universe
veverica stromová red squirrel
vietor vetry wind
víchrica víchrice windstorm
vitamín vitamíny vitamin
vlas vlasy hair
vlk dravý grey wolf

GEG

V

zajac poľný brown hare
zamračené cloudy
zápästie zápästia wrist
zdravie health
Zem Earth
zima zimy winter
zobák zobáky beak
zrážky mn. č. precipitation, rainfalls
zub zuby tooth
zviera zvieratá animal
zvonček konáristý spreading bellflower

DEJ

ucho uši ear
Urán Uranus
ústa pomn. mouth
ústna dutina buccal cavity, oral cavity
ušnica ušnice earlobe
užovka obyčajná grass snake

Z
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U/Ú

voda vody water
vodné zdroje water resources
vŕba biela white willow
vretenica severná common adder, common
viper
vták vtáky bird
vydra riečna common otter
vylučovanie excretion
výluh výluhy extract, leach
vyparovanie evaporation
vzduch air



teplomer teplomery thermometer
teplota teploty temperature
telesná teplota body temperature
teplota prostredia ambient temperature
tkanivo tkanivá tissue
topenie melting
trávenie digestion
tráviaca sústava  sústava
trsť obyčajná common reed
trup trupy body
tuhnutie solidification
tvár tváre face
tykadlo tykadlá antenna

SJL
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cicavec cicavce mammal
cieva cievy vessel
cukor cukry sugar
čakanka obyčajná common chicory
čelo čelá forehead
členok členky ankle

PVO

ďalekohľad ďalekohľady binoculars
dážďovka zemná common earthworm
dedičnosť heredity
delenie bunky cell division
deratizácia deratisation
dezinfekcia desinfection
dezinsekcia desinsection
diviak lesný wild boar
dlaň dlane palm
DNA DNA
doprava traffic
dravec dravce beast of prey
dreviny dreviny woody plant
dreviny ihličnaté coniferous woody plant
dreviny listnaté deciduous woody plant
droga drogy drug
drozd čierny black thrush
dub letný common oak
dúška materina thyme
dýchacia sústava  sústava
dýchanie breathing
ekológia ecology
ekosystém ekosystémy ecosystem, ecological
system
lesný ekosystém forest ecosystem
prírodný ekosystém natural ecosystem
trávnatý ekosystém grassy ecosystem
umelý ekosystém artificial ecosystem
vodný ekosystém aquatic ecosystem
environmentalistika environmental studies

C

INF

D/Ď

GEG

babôčka pávooká peacock butterfly
baktéria baktérie bacteria
pôdne baktérie soil bacteria
baza čierna elderberry
bažant obyčajný common pheasant
bezstavovec bezstavovce invertebrate
bielkovina bielkoviny protein
biogénne prvky biogenic elements
biológia biology
biologická rovnováha biological balance
biotop biotopy biotope
blana blany membrane
plávacia blana web (webbed feet)
bleduľa jarná spring snowflake
bobor vodný Eurasian beaver
bocian biely white stork
borovica lesná Scotch pine
brada brady chin
buk lesný common beech
bunka bunky cell
bunka oplodnená zygote
bunka pohlavná gamete
bunka rastlinná plant cell
bunka telová body cell
bunka živočíšna animal cell
bunkové organely organelle
bylina byliny plant
bylinožravec bylinožravce herbivore

DEJ

B

človek ľudia man
čmeľ zemný bumblebee
črevo črevá intestine
hrubé črevo large intestine
tenké črevo small intestine
črievičník papučkový cypripedium, lady‘s
slipper

fajčenie smoking
farba farby color
fazuľa obyčajná common bean
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alela alely allele
alela dominantná dominant allele
alela recesívna recessive allele
alkoholizmus alcoholism
antikoncepcia antikoncepcie contraception
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filtrácia filtrácie filtration
fotosyntéza photosynthesis
fúzy obyč. mn. moustache, whiskers

chránené územie protected area
chromozóm chromozómy chromosome
chvost chvosty tail

G

I

gén gény gene
genetika genetics
geológia geology
geologické činitele geological factors
geologické éry geological era
geologické procesy geological processes

H

hlava hlavy head
hlavohruď hlavohrude cephalothorax
hlodavec hlodavce gnawer, gnawing animal
hltan hltany pharynx
hmyz hromad. insect
hormón hormóny hormone
hornina horniny rock
horniny premenené metamorphic rock
horniny usadené sedimentary rock
horniny vyvreté igneous rock
premena hornín metamorphosis
hrab obyčajný European hornbeam
hrdlo hrdlá throut
hríb dubový (dubák) boletus reticulatus,
summer cep
hrtan hrtany larynx
hruď hrude chest, thorax
hrudná kosť  kosť
huba huby mushroom
jedlé huby edible mushrooms
jedovaté huby poisonous mushrooms
nejedlé huby inedible mushrooms
húsenica húsenice caterpillar
hustota density
hydina poultry
hygiena hygiene

CH

choroba choroby disease, illness
dedičná choroba heritable disease
infekčná choroba infectious disease
chrbát chrbty back
chrbtica chrbtice spine

ihličie hromad. needles
ikra ikry roe
imunita immunity
inkubačná doba incubation period
inštinkt inštinkty instinct

J

jadro jadrá core
jazero jazerá lake
jedinec jedince individual
jeleň lesný red deer
jelša lepkavá common alder
jež tmavý European hedgehog

K

kačica divá mallard
kapor obyčajný common carp
ker kry shrub
kliešť obyčajný castor bean tick
klíma climate
klimatické zmeny climate change
kmeň kmene trunk
konár konáre branch
končatina končatiny limb
dolná končatina upper limb
horná končatina lower limb
predná končatina front limb
zadná končatina hind limb
konečník konečníky rectum
konzument konzumenty consumer
koreň korene root
koruna koruny crown
kosť kosti bone
hrudná kosť breastbone, sternum
ramenná kosť humerus
stehenná kosť femur, thigh bone
kostra kostry skeleton
koza domáca domestic goat
koža kože skin
kôň domáci domestic horse
králik divý European rabbit
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M

mačka domáca domestic cat
magma magmy magma
mach machy moss
mäsožravec mäsožravce carnivore

MAT
INF
PVO
PDA
BIO

nákaza infection, contagion
nektár nectar
nervová sústava  sústava
noha nohy leg
nos nosy nose
nosová dutina nasal cavity
nožnice pomn. scissors

FYZ

O
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obehová sústava  sústava
obezita obesity
obilnina obilniny cereal
objektív (mikroskopu) objective (lens)
oblička obličky kidney
obnoviteľné zdroje energie renewable
energy
obojživelník obojživelníky amphibian
očkovanie vaccination
odpad odpady waste
odroda odrody variety
odvar odvary decoction
ochorenie ochorenia disease
ochrana prírody nature protection
oko oči eye
okopanina okopaniny root crop
olejnina olejniny oil bearing crop
oplodnenie fertilization
oporná sústava  sústava
orgán orgány organ
organizmus organizmy organism

DEJ

laba laby paw
laboratórium laboratóriá laboratory
lakeť lakte elbow
larva larvy larva
látka látky substance
anorganické látky inorganic matter
organické látky organic matter
psychoaktívne látky psychoactive
substances
lebka lebky skull
lekno biele white water lily
les lesy forest
lesk gloss
líce líca chick
liečivo liečivá drug, medicine, remedy
lipa malolistá small-leaved lime, pry
list listy leaf
lišajník lišajníky lichen
líška hrdzavá red fox
lúka lúky meadow
lupa lupy magnifier
lupeň lupene petal
lýtko lýtka calf

N

OBN

L

med medy honey
mikroorganizmus mikroorganizmy
microorganism
mikroskop mikroskopy microscope
minerál minerály mineral
mláďa mláďatá young
moč urine
močiar močiare swamp
močová rúra urethra
močovod močovody ureter
močový mechúr bladder
mravec lesný red ant
mravenisko mraveniská ant-heap
myš domová house mouse



kras krasy karst
krídlo krídla wing
kríženie crossbreeding
križiak obyčajný garden spider
krv blood
krvné skupiny blood type
krycia sústava  sústava
kryštál kryštály crystal
kukla kukly pupa
kura domáca domestic fowl
kvasinka kvasinky yeast
kvet kvety flower
kyselina kyseliny acid
nukleová kyselina nucleic acid
kyslík kyslíky oxygen
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organizmy parazitické parasitic organisms
organizmy saprofytické
saprotrophic organisms
organizmy symbiotické symbiotic
organisms
orgánová sústava  sústava
ovca domáca domestic sheep
ovocie fruit
ovzdušie air
oxid uhličitý carbon dioxide

P

papraď paprade fern
parazit parazity parasite
parazity vnútorné internal parasites
parazity vonkajšie external parasites
pasienok pasienky pasture
pazúr pazúry claw
pažerák pažeráky esophagus
päta päty heel
pečeň pečene liver
peľ pollen
pera pery lip
perie hromad. feather
mastné perie greasy feather
pes domáci domestic dog
pinzeta pinzety tweezers
planktón plankton
plaz plazy reptile
plemeno plemená breed
pleseň plesne mould
pletivo pletivá tissue
plod plody fruit
plodina plodiny crop
pľúca pomn. lungs
plutva plutvy fin
podhubie mycelium
pohlavná dvojtvarosť sexual dimorphism
pohyb pohyby movement
pohybová sústava  sústava
pokus pokusy experiment
pole polia field
poľnohospodárstvo agriculture
populácia populácie population
potomstvo offspring
potrava potravy food

potravinová pyramída food pyramid
potravová pyramída food pyramid
potravové reťazce food chains
potravové siete food webs
pozorovanie pozorovania observation
pôda pôdy soil
praslička prasličky horsetail
predkolenie predkolenia shin, forlegs
predlaktie predlaktia forearm
premenlivosť variability
prevencia prevencie prevention
pŕhľava (žihľava) dvojdomá common nettle
prieduška priedušky bronchus
priedušnica priedušnice trachea
priemysel industry
príroda nature
prírodnina substance
neživé prírodniny inanimate substances
živé prírodniny animate substances
prispôsobivosť adaptability
producent producenty producer
prostredie prostredia environment
prst prsty finger
prvá pomoc first aid
predlekárska prvá pomoc premedical first
aid
púpava lekárska common dandelion

R

rameno ramená arm
rastlina rastliny plant
chránené rastliny protected plants
jedovaté rastliny poisonous plants
liečivé rastliny medicinal plants
rebro rebrá rib
recyklácia recyklácie recycling
reducent reducenty saprophagous
regulačné sústavy  sústavy
režim dňa day schedule
riasa riasy seaweed
robotnica robotnice worker bee
ročné obdobie season
rodičovstvo parenthood
plánované rodičovstvo planned parenthood
rozklad organických látok decomposition of
organic substances
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škodca škodcovia pest
šľachtenie breeding
šošovka šošovky lens
štetina štetiny bristle
šťuka obyčajná northern pike
šupina šupiny fish scale

T

GEG

VLA

telo telá body
tkanivo tkanivá tissue
transfúzia transfúzie transfusion
trávenie digestion
tráviaca sústava  sústava
trsť obyčajná common reed
trúd trúdy drone
tur domáci gayal
tvrdosť hardness
tykadlo tykadlá antenna

U/Ú

ucho uši ear
úkryt úkryty shelter, cover
úľ úle bee-hive
ulita ulity shell
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sad sady orchard, garden
samec samce male
semeno semená seed
sídlo sídla settlement
ľudské sídlo human settlement
sinica sinice cyanobacteria
skamenelina skameneliny fossil
skládka skládky landfill
skokan hnedý common frog
skorocel kopijovitý ribwort plantain
slimák záhradný Roman snail
Slnko Sun
sova lesná tawny owl
spaľovanie burning
spevavec spevavce songbird
spoločenstvo rastlín plant community
spoločenstvo živočíchov animal community
srdce srdcia heart
srsť srsti fur
stavba tela body structure
vonkajšia stavba tela external body
structure
stavec stavce vertebra
stavovec stavovce vertebrate
stehno stehná thigh
stonka stonky stem
stres stress
strom stromy tree
ihličnatý strom coniferious tree
listnatý strom deciduous tree

OBN

S

strukovina strukoviny legume
surovina suroviny raw material
nerastné suroviny non-renewable resources
sústava sústavy system
dýchacia sústava respiratory system
krycia sústava integumentary system
nervová sústava nervous system
obehová sústava circulatory system
oporná sústava skeletal system
orgánová sústava organ system
pohybová sústava muscular system
regulačné sústavy regulatory systems
rozmnožovacia sústava reproductive
system
tráviaca sústava digestive system
vylučovacia sústava excretory system
sval svaly muscle
žuvacie svaly masticatory muscles
svalnatá noha muscular leg
svetlo svetlá light



rozmnožovacia sústava  sústava
rozmnožovanie reproduction
rozmnožovanie nepohlavné asexual
		 reproduction
rozmnožovanie pohlavné sexual
reproduction
ruda rudy ore
ruka ruky arm
ryba ryby fish
rybárstvo fishing
rybník rybníky pond
rybnikárstvo fish farming
rybolov fishing
rys ostrovid Eurasian lynx
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úraz accident, injury
ústa pomn. mouth
ústna dutina buccal cavity, oral cavity
uvoľnenie energie release of energy

V

vajce vajcia egg
vajíčko vajíčka egg, ovule, ovum
včela medonosná western honey bee
včelárstvo apiculture
vírus vírusy virus
vlákno vlákna fibre
vlastnosť vlastnosti attribute
vlna wool
voda vody water
stojatá voda stagnant water
tečúca voda flowing water
vŕba biela white willow
vrstva vrstvy (etáž) layer
bylinná vrstva herb layer
kerová vrstva shrub layer
koreňová vrstva root layer
machová vrstva moos layer
stromová vrstva tree layer
vstrebávanie absorption
všežravec všežravce omnivore
vták vtáky bird
kŕmivé vtáky altricial birds
nekŕmivé vtáky precocial birds
sťahovavé vtáky migratory birds
vylučovacia sústava  sústava
vylučovanie excretion
výtrusnica výtrusnice sporangium
vývin výviny development
výživa výživy nutrition
vzduch air

Z

záhrada záhrady garden
zdravie health
zelenina zeleniny vegetable
zemetrasenie zemetrasenia earthquake
zemská kôra Earth‘s crust
zemské jadro Earth‘s core
zemský plášť Earth‘s mantle
zemský povrch earth‘s surface
znak znaky character, sigm, symbol
znečistenie pollution
zobák zobáky beak
zrkadlo zrkadlá mirror
zub zuby tooth
hlodavé zuby gnawing teeth
zvetrávanie weathering
zviera zvieratá animal
zvieratá domáce domestic animal

Ž

žalúdok žalúdky stomach
žiabre pomn. gill
žihadlo žihadlá sting
žila žily vein, blood vessel
živina živiny nutrient
živočích živočíchy animal
živočíchy jednobunkové unicellular
organism, single-celled organism
živočíchy mnohobunkové multicellular
organism
životné prejavy vital signs
životné prostredie environment
životný cyklus life cycle
životný cyklus rastlín life cycle of plants
životný štýl life style
zdravý životný štýl healthy life style
žubrienka žubrienky tadpole
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elektrická práca electric work
elektrické napätie (electric) voltage
elektrické pole electric field
elektrický náboj electric charge

SJL
BIO
FYZ
CHEM

H

hmotnosť zn. m mass, weight
hodina zn. h hour
hustota zn. ρ density
hustota plynov gas density

VLA

ďalekohľad ďalekohľady binoculars,
telescope
dážď dažde rain
decimeter decimetre zn. dm decimetre
decimeter kubický zn. dm3 cubic decimetre
decimeter štvorcový zn. dm2 square
decimetre
deliteľnosť divisibility
destilácia distillation
dielik dieliky segment/division
najmenší dielik smallest segment
dĺžka zn. d length
dúha dúhy rainbow

CH

GEG

D/Ď

graf grafy graph
grafické znázornenie graphic presentation
gram gramy zn. g gram
gram na centimeter kubický zn. g/cm3 gram
per cubic centimetre
gravitačná sila  sila
gravitačné pole gravitation field
gravitačné zrýchlenie zn. g gravitational
acceleration

chyby oka eye defects

I

izolant izolanty insulator
elektrický izolant electrical insulator
tepelný izolant heat insulator
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DEJ

čas zn. t time
častica častice particle

farba farby colour
farby spektra spectral colours
fotoaparát fotoaparáty camera
fotosyntéza photosynthesis
fyzikálna veličina  veličina

OBN

centimeter centimetre zn. cm centimetre
centimeter kubický zn. cm3 cubic
centimetre
centimeter štvorcový zn.cm2 square
centimetre

INF

C

PVO

barometer barometre barometre
bezpečnosť safety
blesk blesky lightning
bod body point
pevný bod fixed point
rosný bod dew point

PDA

B

elektrický obvod electric circuit
elektrický odpor vodiča (electric) resistance
of conductor
elektrický príkon electric input
elektrický prúd (electric) current
elektrický vodič  vodič
elektrometer elektrometre electrometre
elektrón elektróny electrone
elektroskop elektroskopy electroscope
energia energie energy
mechanická energia mechanical energy
svetelná energia radiant energy, luminous
energy

ampér ampéry zn. A ampere
ampérmeter ampérmetre amperemeter,
ammeter
atóm atómy atom



A
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J

stupnica meradla measure scale
meranie merania measurement
merať meria merajú nedok. to measure
meter metre zn. m metre
meter kubický zn. m3 cubic metre
meter štvorcový zn. m2 square metre
meter za sekundu zn. m/s metre per second
mililiter mililitre zn. ml mililitre
milimeter milimetre zn. mm milimetre
minúta minúty zn. min minute
modelovanie modelling

joule zn. J Joule

K

kalibrácia calibration
kalibrácia teplomera thermometre
calibration
kalória zn. cal calorie
kalorimeter kalorimetre caloriemeter
kilogram kilogramy zn. kg kilogram
kilometer kilometre zn. km kilometre
kladka kladky pulley
pevná kladka fixed pulley
voľná kladka free pulley
kladkostroj kladkostroje block and tackle
kompas kompasy compass
kondenzácia condensation
kov kovy metal
krehkosť brittleness
kváder kvádre cuboid
kvapalina kvapaliny fluid
kyvadlo kyvadlá pendulum

L

N

nadľahčovanie buoyancy
nadľahčovanie telies vo vode buoyancy of
an object in water
naklonená rovina inclined plane
nestlačiteľnosť incompressibility
neutrón neutróny neutron
newton zn. N Newton

O

laboratórium laboratóriá laboratory
látka látky substance
amorfná látka amorphous substance
kryštalická látka crystalline substance
kvapalná látka liquid substance
tuhá látka solid substance
liter litre zn. l litre
lom svetla  svetlo
lúč lúče ray
rozbiehavé svetelné lúče diverging light
rays
rovnobežné svetelné lúče parallel light rays
svetelný lúč light ray
lupa lupy magnifier

M

magnet magnety magnet
magnetické pole magnetic field
materiál materiály material
mechanická energia  energia
mechanická práca zn. W mechanical work
meradlo meradlá measuring tool

objem zn. V volume
odmerať odmeria odmerajú dok. measure,
take the measurements of
odmerný valec  valec
ohm zn. Ω ohm
optický prístroj  prístroj

P

páka páky lever
para pary steam, vapour
pascal zn. Pa Pascal
Pascalov zákon Pascal´s law
plameň plamene flame
plyn plyny gas
pohyb pohyby motion
pohyb nerovnomerný non-uniform motion
pohyb rovnomerný uniform motion
pohybová energia telesa zn. Ek kinetic energy
of an object
polohová energia telesa zn. Ep potential
energy of an object
pokus pokusy experiment
pozorovanie pozorovania observation,
observing

/66/

Š

šošovka šošovky lens

váha váhy scales
rovnoramenné váhy equal arm scales
valec valce cylinder
odmerný valec graduated cylinder,
measuring cylinder
var boiling point
veličina quantity
fyzikálna veličina physical quantity
vlhkomer vlhkomery humidity meter
voda vody water
horúca voda hot water
studená voda cold water
vodič vodiče conductor
elektrický vodič electrical conductor
tepelný vodič heat conductor
volt zn. V volt
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SJL
MAT
INF
PVO
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V

VLA

sekunda zn. s second
sila zn. F force
gravitačná sila zn. Fg gravity, gravitational
force
otáčavé účinky sily axial force impact
rovnováha síl balance of forces
skladanie síl composition of forces
tlaková sila compression force
trecia sila frictional force
vonkajšia sila outer force
silomer silomery dynamometer
skupenstvo skupenstvá state
premeny skupenstva state transformations
stlačiteľnosť compressibility
stupeň Celzia zn. oC grade Celsius
stupnica meradla  meradlo
svetelná energia  energia
svetelné znečistenie light pollution
svetelný lúč  lúč
svetlo svetlá light
absorbované svetlo absorptive light
lom svetla refraction
odrazené svetlo reflected light
prepustené svetlo refracted light
rozklad svetla photolysis
šírenie svetla propagation of light
zdroj svetla light source

GEG

S

DEJ

rosný bod  bod
rovnováha síl  sila
rozpínavosť expansivity
rýchlosť velocity, speed

ťažisko ťažiská centre of gravity
ťažisko telesa object centre of gravity
tekutosť fluidity
teleso telesá body, object
kvapalné teleso liquid body
plávajúce teleso floating object
potápajúce teleso sinking object
vzájomné pôsobenie telies relative action
of bodies
vznášajúce sa teleso buoyant body, buoyant
object
tepelná kapacita zn. c heat capacity
tepelná rovnováha heat balance
teplo zn. Q heat
teplomer teplomery thermometer
teplota zn. t temperature
tlak zn. p pressure
atmosférický tlak atmospheric pressure
hydrostatický tlak hydrostatic pressure
tlak vzduchu air pressure
tlaková sila  sila
tona zn. t ton
topenie melt
trecia sila  sila
trenie friction
tuhnutie solidification
tvrdosť rigidity

OBN

R

T/Ť



predmet predmety object
neplávajúce predmety non-afloat objects
plávajúce predmety floating objects
prístroj prístroje device, instrument
optický prístroj optical device
protón protóny proton
prúdenie vzduchu air flow
pružnosť elasticity

FYZ
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voltmeter voltmetre voltmeter
výkon zn. P power
vyparovanie evaporation
vzduch air, atmosphere
vzťah ρ = m/V equation

W

watt zn. W watt

Z

zákon odrazu law of reflection
značka značky symbol, character

Ž

žiarenie radiation
žiarovka žiarovky light bulb
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deriváty uhľovodíkov derivatives of
hydrocarbons
destilácia distillation
draslík zn. K Potassium
droga drogy drug

E

elektrón elektróny electron
elektrónový obal electron shell
energia energie energy
etán etány ethane
etanol etanoly ethanol, etyl-alcohol
etén etény ethene
etín etíny ethine

F

filtrácia filtration
fluór zn. F Fluorine

H

halogén halogény halogen
hmotnostný zlomok molar fraction
horľavina horľaviny combustible
horľavosť combustibility, inflammability

MAT
INF
PVO
PDA
BIO

I

indikátor indikátory indicator
ión ióny ion
iónová väzba  väzba

FYZ

D

J

jed jedy poison, toxicant
jód zn. I Iodine

CHEM

čistenie cleaning, cleansing
čistenie odpadových vôd wastewater
treatment
čistiaci prostriedok cleaning agent, detergent

K

kov kovy metal
alkalické kovy alkali metals
kryštalizácia crystalization
kujnosť forgeability
kyselina kyseliny acid
kyselina dusičná nitric acid
kyselina chlorovodíková hydrochloric acid
kyselina octová acetic acid
kyselina sírová sulphuric acid
kyselina uhličitá carbonic acid
kyslík zn. O Oxygen

VLA

Č

chémia chemistry
chemická reakcia  reakcia
chemická zlúčenina  zlúčenina
chemické deje chemical processes/actions
chemické značky chemical symbols,
chemical formulas
chemický prvok chemical element
chlór zn. Cl Chlorine
chlorid chloridy chloride
chlorid draselný potassium chlorid
chlorid sodný sodium chloride

GEG

bielkovina bielkoviny protein
bróm zn. Br Bromine
bután butány butane

CH

DEJ

B

hydrogenuhličitan sodný sodium
bicarbonate (baking soda)
hydroxid hydroxidy hydroxide
hydroxid draselný potassium hydroxide
hydroxid sodný sodium hydroxide (caustic
soda)
hydroxid vápenatý calcium
hydroxide (hydrated lime)

L

laboratórium laboratóriá laboratory
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OBN

acetón acetóny acetone
alkán alkány alcane
alkén alkény alkene
alkín alkíny alkine
atóm atómy atom
jadro atómu atom nucleus, atomic kernel
štvorväzbovosť atómu uhlíka tetravalency
of carbon



A

CHÉMIA / CHEMISTRY
látka látky substance, material, matter,
medium
chemicky čisté látky pure substances
rozpustná látka soluble compound
lesk lesky gloss, shine, lustre
liečivo liečivá drug, medicine, remedy
lieh liehy alcohol, spirit

M

magnet magnety magnet
magnetizmus magnetism
metán metány methane
metanol metanoly methanol
modrá skalica copper sulphate, bluestone,
blue vitriol
molekula molekuly molecule

N

neutralizácia neutralization
neutrón neutróny neutron

O

ocot octy vinegar
odparovanie evaporation
oxid oxidy oxide
oxid kremičitý silicon dioxide, silica
oxid siričitý sulphur dioxide
oxid sírový sulphur trioxide
oxid uhličitý carbon dioxide
oxid uhoľnatý carbon monoxide
oxid vápenatý calcium oxide, quicklime
oxidy dusíka nitrogen oxides

P

parafín parafíny paraffin
periodická tabuľka prvkov Periodic Table
(of the Elements)
pH stupnica pH scale
plast plasty plastic, plastic material
plyn plyny gas
výfukové plyny exhaust gases
vzácne plyny noble gases
polyetylén polyetylény polyethylene
polymér polyméry polymer
polymerizácia polymerisation

prací prostriedok laundry detergent, laundry
agent
prach dust
produkt produkty product
propán propány propane
protón protóny proton

R

reakcia reakcie reaction
endotermické reakcie endothermic
reactions
exotermické reakcie exothermic reactions
chemická reakcia chemical reaction
oxidačno-redukčné reakcie oxidationreduction reactions, Redox reactions
reaktant reaktanty reactant
reťazec reťazce chain
otvorený reťazec open chain
uhlíkový reťazec carbon chain
uzavretý reťazec closed chain
rozpustnosť solubility
rozpúšťadlo rozpúšťadlá dissolving
rozpúšťanie feloldódás/oldódás
rozpúšťať sa rozpúšťa rozpúšťajú nedok.
dissolve
roztok roztoky solution
kvapalný roztok liquid solution
nasýtený roztok saturated solution
plynný roztok gaseous solution
tuhý roztok solid solution
vodný roztok aqueous solution

S

sacharid sacharidy carbohydrate, saccharide
síran sírany sulphate
síran meďnatý copper sulphate, copper
sulfate
síran vápenatý calcium sulphate, calcium
sulfate
skupenstvo skupenstvá state
sodík zn. Na Sodium
soľ soli salt
splodina splodiny waste product, combustion
gas
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MAT
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Ž

FYZ

železo zn. Fe Iron

CHEM

väzba väzby bond
dvojitá väzba double bond
iónová väzba ionic bond
jednoduchá väzba single bond
kovalentná väzba covalent bond
trojitá väzba triple bond
vitamín vitamíny vitamine
vlákno vlákna fibre

zásada zásady alkali
zliatina zliatiny alloy
zlúčenina zlúčeniny compound
chemická zlúčenina chemical compound
zlučovanie merging, combining, fusion
zmes zmesi mixture
rovnorodé zmesi homogenous mixtures
rôznorodé zmesi heterogenous mixtures

VLA

V

Z

GEG

uhličitan uhličitany carbonate
uhličitan sodný sodium carbonate (washing
soda, soda ash)
uhličitan vápenatý calcium carbonate
uhľovodík uhľovodíky hydrocarbon
nasýtené uhľovodíky saturated
hydrocarbons
nenasýtené uhľovodíky unsaturated
hydrocarbons
usadzovanie sedimentation

DEJ

U

syntetické vlákna synthetic fibres
voda vody water
minerálna voda mineral water
odpadová voda sewage water
pitná voda drinking water
úžitková voda supply/service/ household
water
vodík zn. H Hydrogen
vodivosť conductivity
elektrická vodivosť electrical conductivity
tepelná vodivosť thermal conductivity
vzorec vzorce formula
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OBN

tuk tuky fat
tvrdosť hardness



T

časová priamka timeline

D

dedina dediny village
deň dni day
sviatočné dni holidays
diaľnica diaľnice highway
div divy wonder
prírodné divy natural wonders
divadlo divadlá theatre
dolina doliny valley
dom domy house
doprava traffic
nákladná doprava freight transport
osobná doprava passenger transport,
passenger service
pozemná doprava land transport
vodná doprava water transport
vzdušná doprava air transport
dopravné značky  značka
dopravný prostriedok mean of transport

MAT
INF
PVO

galéria galérie gallery
glóbus glóbusy globe

H

PDA

hornina horniny rock
hrad hrady castle
hradby obyč. pomn. walls
hranica hranice border
hymna hymny anthem anthem

BIO

CH

chodník chodníky sidewalk
chov chovy breeding
chránená krajinná oblasť  oblasť
chránené oblasti  oblasť
chránené územie  územie

FYZ

Č

G

I

ihrisko ihriská playground, field

CHEM

cesta cesty road
cestovať cestuje cestujú nedok. travel
cestovný ruch tourism
cintorín cintoríny cemetery
vojenský cintorín war cemetery

farba farby color
fontána fontány fountain
fotografia fotografie photograph

J

jar jari spring
jarná rovnodennosť spring equinox
jarné prázdniny  prázdniny
jarné sviatky  sviatok
jaskyňa jaskyne cave
ľadová jaskyňa ice cave
jazero jazerá lake
jeseň jesene autumn
jesenná rovnodennosť autumn equinox
jesenné prázdniny  prázdniny
juh south
juhovýchod southeast
juhozápad southwest
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VLA

C

F

GEG

baňa bane mine
bezpečnostné pravidlá security rules
bicykel bicykle bicycle
budova budovy building
bydlisko bydliská residence

erb erby coat of arms

DEJ

B

E

OBN

adresa adresy address
adresa bydliska residential address
adresa školy school address
atlas atlasy atlas
auto autá car
autobus autobusy bus
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K

kaplnka kaplnky chapel
kaštieľ kaštiele manor house
kino kiná cinema
kláštor kláštory nunnery, monastery
kmeň kmene tribe
knižnica knižnice library
kompas kompasy compass
kostol kostoly church
kostolík kostolíky chapel, church
drevený kostolík wooden church
kotlina kotliny basin
kraj kraje region, landscape
krajina krajiny country, land, landscape
kras krasy karst
kronika kroniky annals, chronicle
kúpele pomn. spa
kvapeľ kvaple stalactite, stalagmite

L/Ľ

ľadovec ľadovce glacier, iceberg
láva lávy lava
legenda legendy legend
les lesy forest
bukový les beech forest
dubový les oak forest
ihličnatý les coniferous forest
listnatý les deciduous forest
lužný les floodplain forest
smrekový les spruce forest
letisko letiská airport
letné prázdniny  prázdniny
leto letá summer
loď lode boat
lov lovy hunt
lúka lúky meadow

M

mapa mapy map
mapa krajiny map of the country
mesto mestá town
banícke mesto mining town
hlavné mesto capital, capital city
krajské mesto regional capital
kúpeľné mesto spa town
mierka mierky scale

mierka mapy scale
mláďa mláďatá young
močiar močiare swamp
more moria sea
most mosty bridge
múzeum múzeá museum

N

nádrž nádrže reservoir
vodná nádrž reservoir
námestie námestia square
nížina nížiny lowland
noc noci night
Nový rok New Year‘s Day

O

obdobie obdobia period, season
ročné obdobie season
obec obce village, municipality
oblasť oblasti area
chránená krajinná oblasť protected
landscape area
chránené oblasti protected areas
obyvateľ obyvatelia inhabitant
oddych rest
odpad odpady waste

P

pamätihodnosť pamätihodnosti monument,
sight
pamätník pamätníky monument
pamiatka pamiatky monument, sight
historická pamiatka historical sight
kultúrne pamiatky cultural monuments
kultúrnohistorická pamiatka historiccultural monument
prírodné pamiatky natural monuments
Pamiatka zosnulých (Dušičky) All
Souls’ Day
park parky park
národný park national park
pasienok pasienky pasture
pečať pečate seal, stamp
pieseň piesne song
plán plány plan
plán cesty travel plan
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S

semafor semafory traffic light
sever north
severovýchod northeast

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ

Š

VLA

CHEM

škola školy school
štát štáty state
susedné štáty border states, neighbouring
states
štátna vlajka  vlajka
štátny symbol state symbols
štátny znak national emblem
štít štíty peak

T

GEG

tieň tiene shadow
poludňajší tieň noon shadow
továreň továrne factory
tradícia tradície tradition

U/Ú

ulica ulice street
úroda úrody harvest
územie územia area
chránené územie protected area
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DEJ

radnica radnice city hall
región regióny region
rekreácia rekreácie recreation
republika republiky republic
samostatná republika independent
republic
Slovenská republika Slovak Republic
rezervácia rezervácie reserve
mestská pamiatková rezervácia town
monument reserve
prírodná rezervácia sanctuary, nature
reserve
rieka rieky river
rodák rodáci native
významný rodák eminent native
rybník rybníky pond

OBN

R

severozápad northwest
sídlo sídla settlement
vidiecke sídla rural settlements
skala skaly rock
skamenelina skameneliny fossil
skanzen skanzeny open-air museum
smer smery direction
smer na sever north direction
socha sochy statue
sopka sopky volcano
starostlivosť care
starostlivosť o zdravie health care
starostlivosť o zver v zime winter animal
care
starostlivosť živočíchov o mláďatá care of
animals for their young
sútok sútoky confluence
svetová strana point of compass, cardinal
direction, cardinal point
sviatok sviatky holiday
jarné sviatky spring holidays
veľkonočné sviatky Easter holidays
zimné sviatky winter holidays



plán obce village plan
pleso plesá tarn
pohorie pohoria mountains
pole polia field
potok potoky stream
povesť povesti tale
prales pralesy primeval forest
prameň pramene spring
minerálne pramene mineral springs
prázdniny pomn. holidays
jarné prázdniny spring holidays
jesenné prázdniny autumn holidays
letné prázdniny summer holidays
zimné prázdniny winter holidays
predok predkovia ancestor
priehrada priehrady dam
priechod pre chodcov pedestrian crossing
priepasť priepasti chasm
priesmyk priesmyky mountain pass
príroda nature
prístav prístavy port, harbour
púšť púšte desert

SJL
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V

Veľká noc Easter
veža veže tower
Vianoce pomn. Christmas
vlajka vlajky flag
štátna vlajka state flag
vlak vlaky train
voda vody water
podzemná voda ground water
vodný tok watercourse
vodopád vodopády waterfall
vodstvo waters
vojna vojny war
druhá svetová vojna World War II
prvá svetová vojna World War I
vrch vrchy mountain
východ east
výlet výlety trip
vzdušná čiara air line

západ west
zber harvest
zber úrody harvest
zima zimy winter
zimné prázdniny  prázdniny
zimné sviatky  sviatok
značka značky sign
dopravné značky traffic signs
turistické značky touristic signs
znaky na mape map symbol
zoologická záhrada zoo
zrážky mn. č. precipitation, rainfalls
zrúcanina zrúcaniny ruin
zver animal

Ž

železnica železnice railway
živočích živočíchy animal

Z

záhrada záhrady garden
zámok zámky castle
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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
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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

/84/

MAT
INF
PVO
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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
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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

SJL
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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

koralové útesy coral reefs
územie územia area
chránené územie protected area

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

V

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
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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MAT

Ž

/87/

OBN

DEJ

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA
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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

SJL
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Č

čas časy time
historický čas historical time period
prírodný čas nature time
časová priamka timeline

D

dátum dátumy date
dedičstvo dedičstvá heritage
dedina dediny village
dejepis history
dejiny pomn. history
národné dejiny national history

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ

F

fašistická os t the Axis powers
fašizmus Fascism
fotografia fotografie photograph, picture
front fronty front
východný front Eastern Front
západný front Western Front

CHEM

cech cechy guild, craft
centralizácia centralisation
centralizmus centralism
cirkev cirkvi the Church
cisár cisári emperor
cisárstvo cisárstva empire
civilizácia civilizácie civilization
riečne civilizácie river valley civilizations

encyklopédia encyklopédie encyclopaedia
erb erby coat of arms
etnikum etniká ethnic group
Európska únia European Union
exponát exponáty exhibit

VLA

C

E

G

galéria galérie gallery
generácia generácie generation
glóbus glóbusy globe

GEG

Biblia Bible
blok bloky bloc
hospodársky blok economic bloc/trade
bloc
vojenský blok Military Bloc
východný blok Eastern Bloc
bronz bronze
budúcnosť future
bydlisko bydliská place of residence

H

história history
historik historici historian
holokaust holocaust
hospodárstvo hospodárstva economy
hrad hrady castle

/91/

DEJ

B

svetové dejiny world history
deľba práce division of labour
demokracia demokracie democracy
aténska demokracia Athenian Democracy
parlamentná demokracia parlamentary
democracy
deportácia deportácie deportation
desaťročie desaťročia decade
diktatúra diktatúry dictatorship
disident disidenti disident
doba doby age
kamenná doba the Stone Age
moderná doba the Modern Age
železná doba the Iron Age
Dohoda agreement
dôsledok dôsledky consequence, aftermath
duchovenstvo clergy
dynastia dynastie dynasty

OBN

arbitráž arbitráže arbitrage
archeológ archeológovia archeologist
archeológia archeology
archeologický výskum archeological
research
archív archívy archive
archivár archivári archivist
ateizmus atheism
atlas atlasy atlas, map collection



A

SJL

DEJEPIS / HISTORY

DEJEPIS / HISTORY
hradisko hradiská hillfort
hranica hranice border, borderline, frontier
rímske hranice the Borders of the Roman
Empire
humanizmus humanism

I

industrializácia industralisation
integrácia integration
európska integrácia European integration
internet Internet
islam Islam

J

jazyk jazyky language
národný jazyk national language
spisovný jazyk standard language
judaizmus Judaism

K

kalendár kalendáre calendar
kameň kamene stone
kartograf kartografi cartographer
kartografia cartography
kaštieľ kaštiele mansion
katolík katolíci Catholic
keramika keramiky ceramics
kláštor kláštory monastery, convent
klin kliny wedge
pästný klin handaxe
kmeň kmene tribe
kniežactvo kniežactvá principality
kniha knihy book
kníhtlač kníhtlače printing
knižnica knižnice library
koalícia koalície coalition
protihitlerovská koalícia the Grand
Alliance, Anti-Hitler Coalition
kódex kódexy codex
židovský kódex the Jewish codex
kolektivizácia collectivization
kolónia kolónie colony
kolonializmus colonialism
kolonizácia colonization
komunizmus communism
koncentračný tábor concentration camp

konflikt konflikty conflict
kongres kongresy congress
Viedenský kongres the Congress of Vienna
Korán Koran, Quran
kostol kostoly church
kráľ králi king
kráľovstvo kráľovstvá kingdom
kresťanstvo Christianity
kronika kroniky chronicle, keepsake book
školská kronika school memory book
kultúra kultúry culture
antická kultúra Antic culture
stretávanie kultúr melting pot

L

legenda legendy legend
légia légie legion
československé légie Czechslovak Legion
rímske légie Roman Legion
léno léna fief
lénny systém  systém
letopočet letopočty era
listina listiny charter
lovec lovci hunter

M

maďarizácia Magyarization
maľba maľby painting
manifestácia manifestácie demonstration
sviečková manifestácia Candle
Demonstration
manufaktúra manufaktúry manufacture
mapa mapy map
dejepisná mapa history map
zemepisná mapa geographical map
materiál materiály material
obrazový materiál visual material
meď copper
médium médiá medium
masové médiá massmedia
medzník medzníky milestone
menšina menšiny minority
národnostná menšina national minority
mesiac mesiace month
mesto mestá town
banské mesto mining town
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MAT
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VLA

obdobie obdobia era, period
historické obdobie historical era
medzivojnové obdobie interwar period
obec obce village
obeť obete victim
objav objavy discovery
zámorský objav maritime discovery
obyvateľ obyvatelia inhabitant, resident
obyvateľstvo hromad. population
mestské obyvateľstvo urban population
obživa living
odboj odboje resistance, revolt
domáci odboj home resistance
protifašistický odboj anti-fascist resistance
zahraničný odboj resistance abroad
olympijské hry the Olympic games,
Olympics

GEG

O

pamätihodnosť pamätihodnosti monument,
sight
pamätník pamätníky memorial
pamiatka pamiatky site
hmotné pamiatky tentative sites
parlament parlamenty parliament
pečať pečate seal, stamp
písmo písma script
hláskové písmo segmental alphabet
klinové písmo cuneiform
poddaný poddaní subject, vassal, liegeman
polis polis
pomník pomníky memorial
povstanie povstania position
protihabsburgské povstanie anti-Habsburg
uprising
Slovenské národné povstanie Slovak
National Uprising
práca práce work, labour, job
detská práca child´s labour
prameň pramene source, resource
grafické pramene graphic sources
historické pramene historical sources
hmotné pramene material sources,
artefacts
obrazové pramene visual sources
písomné pramene written sources
pravek prehistory
predok predkovia ancestor
prevrat prevraty revolution, coup d‘état
príslušník príslušníci member, subject
rodinný príslušník family member
prisťahovalectvo immigration
prítomnosť present
proces procesy process, procedure
politický proces political process
protestant protestanti protestant
protireformácia Counter-Reformation
pyramída pyramídy pyramid

DEJ

náboženské zloženie religious composition
náboženstvo náboženstvá religion
nacionalizmus nationalism
nacizmus nazism
národ národy nation
národnosť národnosti nationality
národnostná menšina  menšina
národnostné zloženie nationality
composition
nástroj nástroje tool, instrument
kamenný nástroj stone tool
kovový nástroj iron tool
normalizácia normalization
novovek Modern history

P

OBN

N

oppidum oppidum
osvietenstvo the Age of Reason, the
Enlightment



stredoveké mesto medieval town
mešťan mešťania townsman
mier peace
militarizácia militarization
minulosť past
modernizácia modernization
monarchia monarchie monarchy
múzeum múzeá museum
mýtus mýty myth
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R

rakúsko-uhorské vyrovnanie AustroHungarian Compromise
reforma reformy reform
tereziánske a jozefínske reformy Reforms
of Maria Theresa and Joseph II
reformácia reformation
región regióny region
remeselník remeselníci craftsman, artisan
renesancia Renaissance
republika republiky republic
Rímska republika Roman Republic
Slovenská republika Slovak Republic
revolúcia revolúcie revolution
nežná revolúcia Velvet Revolution
priemyselná revolúcia Industrial
Revolution
Veľká francúzska revolúcia French
Revolution
revolučný rok 1848/49  rok
režim režimy regime
totalitný režim Totalitarianism, totalitarian
regime
Riman Rimania Roman
ríša ríše empire
Rímska ríša Roman Empire
robotník robotníci labourer, blue-collar
worker
rodokmeň rodokmene lineage, ancestry
rodostrom rodostromy family tree
rok roky year
revolučný rok 1848/49 Revolutions
of 1848
roľník roľníci farm worker, peasant

S

skanzen skanzeny open-air museum
spoločnosť spoločnosti society
stredoveká spoločnosť society in the
Middle Ages
vrstvy spoločnosti social classes
spolok spolky association
spoluobčan spoluobčania fellow citizen
starovek Ancient Era
storočie storočia century
stredovek the Middle Ages

svet svety world
novoveký svet present times, modern world
praveký svet prehistoric world
staroveký svet ancient world
stredoveký svet medieval world
sviatok sviatky holiday
systém systémy system
lénny systém Vassal system
politický systém political system

Š

školstvo education
šľachta hromad. aristocracy, gentry, nobility
štát štáty state
mestský štát city-state
národný štát nation state
nástupnícke štáty successor states

T

technika techniky technique
tisícročie tisícročia millennium
totalita totality totalitarianism
továreň továrne factory
tradícia tradície tradition
Trojspolok Tripple Alliance

U/Ú

udalosť udalosti event
univerzita univerzity university
urbanizácia urbanization
ústava ústavy constitution
Ústava Slovenskej republiky Constitution
of the Slovak Republic

V

vazal vazali vassal
veda vedy science
veža veže tower
vojak vojaci soldier
detský vojak child soldier
vojna vojny war
druhá svetová vojna World War II
jadrová vojna nuclear warfare
prvá svetová vojna World War I
studená vojna Cold War
totálna vojna total war
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železná opona Iron Curtain
železo iron
župa župy county

DEJ

zákon zákony law
zákonník zákonníky code of law
zázemie background

Ž

/95/

OBN

Z

zberač zberači harvester, picker
znárodnenie nationalization



výprava výpravy campaign, military
expedition
križiacke výpravy Crusades
vysťahovalectvo emmigration
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F

BIO

gramotnosť gramotnosti literacy
finančná gramotnosť financial literacy

FYZ

H

CHEM

hierarchia hierarchy
hodnota hodnoty value
hymna hymny anthem

CH

charakterová vlastnosť  vlastnosť

I

identita identity
individualita individuality
inštitúcia inštitúcie institution
banková inštitúcia financial institution, bank
inštitúcia EÚ institution
nebanková inštitúcia non-bank financial
institution
islam Islam

VLA

dedičnosť heredity, inheritance
dedina dediny village
demokracia demokracie democracy
nepriama demokracia representative
democracy, indirect democracy
priama demokracia direct democracy
princíp demokracie principle of
democracy
deň dni day
deň pracovného pokoja bank/public
holiday
pamätný deň memorial day
dieťa deti child
diskriminácia discrimination
prejav diskriminácie act of discrimination

G

GEG

D

funkcia rodiny  rodina
funkcia vlády  vláda

J

DEJ

čas časy time
voľný čas free time
činnosť činnosti activity, action
charitatívna činnosť charity
mimoškolská činnosť out-of-school
activities
mimovyučovacia činnosť after-school
activities, extracurricular activities
člen členovia member
členovia rodiny  rodina
človek ľudia person, individual
zdravotne postihnutý človek the disabled

PVO

Č

C

PDA

cestovný ruch tourism
cirkev cirkvi the Church

budúcnosť future
bydlisko bydliská place of residence

INF

E

ekonómia economics
ekonomická otázka economic question
ekonomický život economical life
ekonomika ekonomiky economy
príkazová ekonomika planned economy
trhová ekonomika market economy
zmiešaná ekonomika mixed economy
erb erby coat of arms
etnikum etniká ethnic group
Európska únia European Union
extrémizmus extremism

B

MAT

dobrovoľníctvo volunteering
dôsledok dôsledky consequence, aftermath

jazyk jazyky language
národný jazyk national language
jednotlivec jednotlivci individual

/99/

OBN

anorexia anorexia
analýza analýzy analysis
angažovanosť participation, involment
občianska angažovanosť citizen
participation
ateizmus atheism
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K

kariéra kariéry career
kolektív kolektívy tems
komunikácia komunikácie communication
asertívna komunikácia assertive
communication
efektívna komunikácia effective
communication
sociálna komunikácia social
communication
konanie konania act, action
protiprávne konanie illegal act
konflikt konflikty conflict
kresťanstvo Christianity
kronika kroniky chronicle, keepsake book
školská kronika school memory book
kult kulty cult
kultúra kultúry culture
kupujúci kupujúci buyer

L/Ľ

legenda legendy legend
ľudské práva a slobody  právo

M

manipulovať manipuluje manipulujú nedok.
manipulate
médium médiá medium
menšina menšiny minority
národnostná menšina national minority
mesto mestá town
mier peace
migrácia migration
minulosť past

N

náboženstvo náboženstvá religion
napätie napätia pressure
politické napätie political pressure
sociálne napätie social pressure
národ národy nation
národnosť národnosti nationality
národnostná menšina  menšina
názor názory opinion
nevina innocence

norma normy norm, regulation
právne normy legal norms

O

občan občania citizen
občianstvo citizenship
obec obce village
obezita obesity
obhajoba obhajoby defense
oddych rest
opodstatnenosť eligibility
osobnosť osobnosti personality
osobnosť človeka personality, character
typ osobnosti type of personality

P

pamäť pamäte memory
pamiatka pamiatky site
parlament parlamenty parliament
pasivita passivity
pečať pečate seal, stamp
plán plány plan
územný plán territory plan
podnikanie business
základné formy podnikania basic forms of
business
podnikateľ podnikatelia businessman,
businesswoman
pohlavie pohlavia sex
porušovanie breach, breaking
postavenie postavenia position
postavenie jednotlivca status
postoj postoje attitude
postup postupy process, action, procedure
potreba potreby need
povinnosť povinnosti obligation, responsibility
povolanie povolania career, profession
voľba povolania career option
pozícia pozície position
pravidlo pravidlá rule
právo práva right
Dohovor o právach dieťaťa Convention
on the Rights of the Child
ľudské práva a slobody human rights and
freedoms

/100/
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samospráva samosprávy autonomy, selfgovernment
školská samospráva school autonomy
triedna samospráva classroom student
body
sekta sekty sect
schopnosť schopnosti ability, skill, capability
skupina skupiny group
sociálne skupiny social groups
sloboda slobody freedom, liberty
ľudská sloboda free will
služba služby service
socializácia socialization
socializácia jednotlivca socialization of an
individual
spoločenstvo spoločenstvá community,
association
spoločnosť spoločnosti society
fungovanie spoločnosti social functioning
štruktúra spoločnosti social structure
vrstva spoločnosti social classes
spolunažívanie coexistence
viacgeneračné spolunažívanie
multigenerational coexistence
spoluobčan spoluobčania fellow citizen
spolupráca spolupráce cooperation
spotreba spotreby consumption, disposal
spotrebiteľ spotrebitelia consumer
ochrana spotrebiteľa consumer protection
spôsobilosť spôsobilosti skill, capacity
právna spôsobilosť legal capacity
spôsobilosť na povolanie qualification
spôsobilosť na právne úkony capacity
starosta starostovia mayor
status statusy status
stereotyp stereotypy stereotype
rodový stereotyp gender stereotype
stres stress

DEJ

rasa rasy race
rasizmus racism
región regióny region
reklamácia reklamácie complaint
republika republiky republic
Slovenská republika Slovak Republic
riziko riziká risk
miera rizika exposure
rodič rodičia parent
rodina rodiny family
členovia rodiny family member
funkcia rodiny family functions
poslanie rodiny family commitment
rodokmeň rodokmene lineage, ancestry
rodostrom rodostromy family tree
rola roly role
spoločenská rola social role
rozdiel rozdiely difference
rozmanitosť rozmanitosti diversity
rozpočet rozpočty budget
osobný rozpočet personal budget

S

OBN

R

rodinný rozpočet household budget, home
budget
rozvod rozvody divorce



ľudské práva human rights
práva dieťaťa children´s rights
právna spôsobilosť  spôsobilosť
právne normy  norma
právny predpis  predpis
predávajúci predávajúci salesperson, seller
predpis predpisy order, regulation, decree
právny predpis legal norm
predsudok predsudky prejudice
prezumpcia neviny presumption of
innocence
priateľ priatelia friend
príbuzný príbuzní relative
príčina príčiny cause
príklad príklady example
prínos prínosy benefit, asset
prisťahovalectvo immigration
prítomnosť present
problém problémy problem, issue
profesia profesie profession
profesijná orientácia professional orientation

SJL

OBČIANSKA NÁUKA / CIVIC EDUCATION

OBČIANSKA NÁUKA / CIVIC EDUCATION
súčasnosť present
sused susedia neighbour
súťaženie competition
svet svety world
sviatok sviatky holiday
štátny sviatok national holiday, bank
holiday
symbol symboly symbol
štátny symbol national symbol, official
symbol
systém systémy system
politický systém political system
školský systém educational system

Š

šikanovanie bullying, harassment
škola školy school
školská samospráva  samospráva
školská trieda  trieda
školský poriadok school rules
školský systém  systém
školstvo education
štát štáty state
členský štát member states
štátna moc state power
štátna vlajka  vlajka
štátne symboly / symbol

T

temperament temperamenty temper
terorizmus terrorism
tolerancia tolerancie tolerance
tovar tovary goods
továreň továrne factory
tradícia tradície tradition
trh trhy market
trhová ekonomika  ekonomika
trhový mechanizmus market mechanism
trieda triedy class
školská trieda classroom
tvorivosť creativity

U/Ú

učenie teaching, learning
učiteľ učitelia teacher

učiteľka učiteľky teacher
úrad úrady office
urbanizácia urbanization
ústava ústavy constitution
Ústava Slovenskej republiky Constitution
of the Slovak Republic
utečenec utečenci refugee

V

vandalizmus vandalism
vedomie consciousness, awareness
občianske vedomie citizenship awareness
sociálne vedomie social consciousness
vek age
vláda vlády government
forma vlády form of government
funkcia vlády government function
vlajka vlajky flag
štátna vlajka national flag
vlasť homeland
vlastnosť vlastnosti character
charakterová vlastnosť character
vodca vodcovia leader
vojna vojny war
voľby pomn. election
komunálne voľby municipal elections,
local government elections
parlamentné voľby parliamentary elections
prezidentské voľby presidential election
výber výbery choice
význam významy meaning
vzdelanie education
vzor vzory role model, example, pattern
vzťah vzťahy relationship, relation
medziľudské vzťahy human relations
sociálne vzťahy social relationhips

Z

zdravie health
zdroj zdroje source, resource
zmena zmeny change
sociálna zmena social change
znak znaky symbol
znak rodiny family symbol
znak štátu state symbol
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MAT

životný štýl life style
župa župy county

Ž
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DEJ

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

PVO

INF

žiacka školská rada school council
žiak žiaci pupil, student

OBN

zodpovednosť responsibility, liability
trestná zodpovednosť criminal liability

SJL

OBČIANSKA NÁUKA / CIVIC EDUCATION

OBRAZOVÁ PRÍLOHA

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / MOJA TRIEDA

učiteľ

učiteľka

žiačka

žiak

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / MOJA ŠKOLSKÁ TAŠKA

peračník

školská taška

strúhadlo

pastelky

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / MOJA RODINA

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / MOJA RODINA

rodičia

mama

otec

deti

dcéra

syn

starí rodičia

stará mama

starý otec

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / ĽUDSKÉ TELO

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / ZVIERATÁ

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / ROČNÉ OBDOBIA

jar

leto

jeseň

zima

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / POČASIE

jasno

sneženie

mráz

zamračené

dúha

hmla

dážď

búrka

vietor

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / TVARY A TELESÁ

štvorec

trojuholník

obdĺžnik

kocka

ihlan

kváder

kruh

guľa

valec

PREHĽAD SKLOŇOVANIA A ČASOVANIA /
OVERVIEW OF DECLENSION AND CONJUGATION
MUŽSKÝ ROD
JEDNOTNÉ ČÍSLO
N
G
D

kto? čo?
(od) koho? čoho?
komu? čomu?

A

koho? čo?

L
I

(o) kom? čom?
(s) kým? čím?

MNOŽNÉ
ČÍSLO
N

kto? čo?

G
D

(od) koho? čoho?
komu? čomu?

A

koho? čo?

L
I

(o) kom? čom?
(s) kým? čím?

PODSTATNÉ MENÁ

PRÍDAVNÉ MENÁ
pekn-ý
pekn-ého
pekn-ému
pekn-ého
pekn-ý
pekn-om
pekn-ým

cudz-í
cudz-ieho
cudz-iemu
cudz-ieho
cudz-í
cudz-om
cudz-ím

chlap
chlap-a
chlap-ovi
chlap-a
―
chlap-ovi
chlap-om

cudz-í
cudz-ie
cudz-ích
cudz-ím
cudz-ích
cudz-ie
cudz-ích
cudz-ími

dub
dub-a
dub-u
―
dub
dub-e
dub-om

neživotné
stroj
stroj-a
stroj-u
―
stroj
stroj-i
stroj-om

PODSTATNÉ MENÁ

PRÍDAVNÉ MENÁ
pekn-í
pekn-é
pekn-ých
pekn-ým
pekn-ých
pekn-é
pekn-ých
pekn-ými

životné
hrdin-a
hrdin-u
hrdin-ovi
hrdin-u
―
hrdin-ovi
hrdin-om

chlap-i
―
chlap-ov
chlap-om
chlap-ov
―
chlap-och
chlap-mi

životné
hrdin-ovia
―
hrdin-ov
hrdin-om
hrdin-ov
―
hrdin-och
hrdin-ami

neživotné
―
―
dub-y
stroj-e
dub-ov
stroj-ov
dub-om
stroj-om
―
―
dub-y
stroj-e
dub-och
stroj-och
dub-mi
stroj-mi

ŽENSKÝ ROD
JEDNOTNÉ ČÍSLO
N
G
D
A
L
I

kto? čo?
(od) koho? čoho?
komu? čomu?
koho? čo?
(o) kom? čom?
(s) kým? čím?

MNOŽNÉ
ČÍSLO
N kto? čo?
G (od) koho? koho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I (s) kým? čím?

PRÍDAVNÉ MENÁ
pekn-á
pekn-ej
pekn-ej
pekn-ú
pekn-ej
pekn-ou

cudz-ia
cudz-ej
cudz-ej
cudz-iu
cudz-ej
cudz-ou

PODSTATNÉ MENÁ
žen-a
žen-y
žen-e
žen-u
žen-e
žen-ou

PRÍDAVNÉ MENÁ
pekn-é
pekn-ých
pekn-ým
pekn-é
pekn-ých
pekn-ými

cudz-ie
cudz-ích
cudz-ím
cudz-ie
cudz-ích
cudz-ími

ulic-a
ulic-e
ulic-i
ulic-u
ulic-i
ulic-ou

dlaň
dlan-e
dlan-i
dlaň
dlan-i
dlaň-ou

kosť
kost-i
kost-i
kosť
kost-i
kosť-ou

PODSTATNÉ MENÁ
žen-y
žien
žen-ám
žen-y
žen-ách
žen-ami

ulic-e
ulíc
ulic-iam
ulic-e
ulic-iach
ulic-ami

dlan-e
dlan-í
dlan-iam
dlan-e
dlan-iach
dlaň-ami

kost-i
kost-í
kost-iam
kost-i
kost-iach
kosť-ami

STREDNÝ ROD
JEDNOTNÉ ČÍSLO
N kto? čo?
G (od) koho? čoho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I (s) kým? čím?

MNOŽNÉ
ČÍSLO

PRÍDAVNÉ MENÁ
pekn-é
pekn-ého
pekn-ému
pekn-é
pekn-om
pekn-ým

cudz-ie
cudz-ieho
cudz-iemu
cudz-ie
cudz-om
cudz-ím

PODSTATNÉ MENÁ
mest-o
mest-a
mest-u
mest-o
mest-e
mest-om

srdc-e
srdc-a
srdc-u
srdc-e
srdc-i
srdc-om

PRÍDAVNÉ MENÁ

vysvedčen-ie
vysvedčen-ia
vysvedčen-iu
vysvedčen-ie
vysvedčen-í
vysvedčen-ím

PODSTATNÉ MENÁ

N kto? čo?

pekn-é

cudz-ie

mest-á

srdc-ia

vysvedčen-ia

G (od) koho? čoho?

pekn-ých

cudz-ích

miest

sŕdc

vysvedčen-í

D komu? čomu?

pekn-ým

cudz-ím

mest-ám

srdc-iam

vysvedčen-iam

A koho? čo?

pekn-é

cudz-ie

mest-á

srdc-ia

vysvedčen-ia

L (o) kom? čom?

pekn-ých

cudz-ích

mest-ách

srdc-iach

vysvedčen-iach

I (s) kým? čím?

pekn-ými

cudz-ími

mest-ami

srdc-iami

vysvedčen-iami

Neurčitok
vola-ať sa
hovor-iť
štud-ovať
rozum-ieť
čes-ať
ži-ť
nies-ť
sp-ať
stretn-úť
vid-ieť

1. os.
vol-ám sa
hovor-ím
štud-ujem
rozum-iem
češ-em
žij-em
nes-iem
sp-ím
stretn-em
vid-ím

dievč-a
dievč-aťa
dievč-aťu
dievč-a
dievč-ati
dievč-aťom

JEDNOTNÉ ČÍSLO
2. os.
3. os.
vol-áš sa
vol-á sa
hovor-íš
hovor-í
štud-uješ
štud-uje
rozum-ieš
rozum-ie
češ-eš
češ-e
žij-eš
žij-e
nes-ieš
nes-ie
sp-íš
sp-í
stretn-eš
stretn-e
vid-íš
vid-í

1. os.
vol-áme sa
hovor-íme
štud-ujeme
rozum-ieme
češ-eme
žij-eme
nes-ieme
sp-íme
stretn-eme
vid-íme

MNOŽNÉ ČÍSLO
2. os.
vol-áte sa
hovor-íte
štud-ujete
rozum-iete
češ-ete
žij-ete
nes-iete
sp-íte
stretne-ete
vid-íte

dievč-atá
dievč-ence
dievč-at
dievč-eniec
dievč-atám
dievč-encom
dievč-atá
dievč-ence
dievč-atách
dievč-encoch
dievč-atami
dievč-encami

3. os.
vol-ajú sa
hovor-ia
štud-ujú
rozum-ejú
češ-ú
žij-ú
nes-ú
sp-ia
stretn-ú
vid-ia
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