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VLASTIVEDA / HOMELAND STUDIES

A
adresa adresy address

adresa bydliska residential address
adresa školy school address

atlas atlasy atlas
auto autá car
autobus autobusy bus

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

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

vojenský cintorín war cemetery

Č
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

E
erb erby coat of arms

F
farba farby color
fontána fontány fountain
fotografia	fotografie photograph

G
galéria galérie gallery
glóbus glóbusy globe

H
hornina horniny rock
hrad hrady castle

hradby obyč. pomn. walls
hranica hranice border
hymna hymny anthem anthem

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

I
ihrisko ihriská playground, field

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



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 historic-

cultural 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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 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

R
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

S
semafor semafory traffic light
sever north
severovýchod northeast

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

Š
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
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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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

Z
záhrada záhrady garden
zámok zámky castle

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


