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A
adresa adresy address

adresa bydliska residential address
adresa školy school address

auto autá car
autobus autobusy bus

B
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

C
cesta cesty road
cestovať	cestuje cestujú nedok. travel

Č
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 

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

E
elektrický prúd current

F
farba farby colour
filtrácia	filtrácie filtration

H
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

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

I/Í
ihličie hromad. needles
íl clay
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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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mravec lesný red ant
mravenisko mraveniská ant-heap

N
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

O
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

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 

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

U/Ú
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

V
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 

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

Z
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

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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