POZNÁMKY PRE POUŽÍVATEĽOV SLOVNÍKA
preklad
heslové slovo v základnom tvare

žiaden

zám.

жоден

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

ПРИМІТКИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ СЛОВНИКА
переклад
ключове слово в базовій формі

žiaden zám. жоден
вказівка типу слова

ІМЕННИКИ
‒
‒

‒

ідентифікація родів кольором;
подано форму називного відмінка однини (жирним шрифтом), а потім
форму номінативу множини (курсивом);
іменник не вживається в називному відмінку множини, якщо загалом
вживається мало або взагалі не вживається.
чоловічий рід

kalendár kalendáre

жіночий рід

kniha knihy

середній рід

jazero jazerá

множинний іменник

nohavice pomn.

ПРИКМЕТНИКИ
‒

подана форма називного відмінка однини чоловічого роду (жирним
шрифтом), за якою йде форма номінативу однини жіночого та
середнього роду (курсивом) + абревіатура príd.
приклад:
menší menšia menšie príd.

ДІЄСЛОВА
‒ після невизначеної форми (жирним) подається форма 3-ї особи однини
та 3-ї особи множини теперішнього часу (курсив) + абревіатура подання
dok. (доконаний), nedok. (недоконаний)
приклад:
‒

rásť rastie rastú nedok.

для рефлексивних дієслів зворотня частка sa не повторюється
приклад:

vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
‒ зазначено жирним шрифтом

приклад:

pitný režim
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JAZYKY, KTORÉ POUŽÍVAM /
МОВИ, ЯКИМИ Я СПІЛКУЮСЯ
Doma hovorím po / Вдома я розмовляю (мова)

Viem čítať po / Я вмію читати (мова)

Viem písať po / Я вмію писати (мова)
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SLOVENSKÁ ABECEDA / СЛОВАЦЬКИЙ АЛФАВІТ
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MOJA JAZYKOVÁ POSTAVIČKA /
МОЯ МОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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.
Візьми стільки кольорів, скільки ти знаєш, чи вивчаєш мов. Визнач по
одному кольору для кожної мови. Уяви, що різні мови зустрічаються в
різних частинах тіла. Де ти їх розмістиш і чому? На кожному персонажі
зафарбуй в один колір площу такого розміру, яка відповідає твоїм
знанням мови.
Jazyk, ktorý máš najradšej – vyfarbi srdce.
Мова, яка тобі найбільше подобається – зафарбуй серце.
Jazyk, v ktorom vieš čítať – vyfarbi oči.
Мова, якою ти читаєш – зафарбуй очі.
Jazyk, v ktorom vieš písať – vyfarbi ruku.
Мовою, якою ти можеш писати – зафарбуй руку.
Jazyk, ktorý sa chceš naučiť – vyfarbi nohu.
Мова, яку хочеш вивчити – зафарбуй ногу.
Jazyk, ktorý sa len učíš a nevieš veľmi dobre – vyfarbi menšiu plochu.
Мова, яку ти просто вивчаєш і не дуже добре знаєш – зафарбуй меншу
площу.
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..................... farba znázorňuje / колір показує ....................... jazyk / мова.
..................... farba znázorňuje / колір показує ....................... jazyk / мова.
..................... farba znázorňuje / колір показує ....................... jazyk / мова.
..................... farba znázorňuje / колір показує ....................... jazyk / мова.
..................... farba znázorňuje / колір показує ....................... jazyk / мова.
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Шановний учне, Шановна ученице.
Ти знайомишся з новою мовою та новими предметами у школі. Але як Ти
запам’ятаєш стільки нових слів? Ми підготували для Тебе словник, який буде
супроводжувати Тебе і допоможе Тобі навчатися. Ти можеш малювати, писати,
наклеювати картинки та фотографії, записувати все, що Ти вже знаєш.
Для користувача словника дуже важливо вміти правильно читати та
користуватися словником. Спочатку, Твої батьки або Твій вчитель можуть
допомогти Тобі у роботі зі словником. Пізніше, Ти будеш користуватися
словником самостійно.
Розділ Примітки користувача (Poznámky pre používateľa slovníka) на початку
словника розповість тобі, як правильно користуватися словником. Тут Ти
також познайомишся зі словацьким алфавітом (Slovenská abeceda). У словнику
також використовуються скорочення та позначення. Ти знайдеш, що вони
означають у Списку скорочень та позначень (Zoznam skratiek a značiek).
Словникова частина (Slovníková časť) містить найважливіші терміни / слова
з навчального предмету: словацька мова та література, математика,
інформатика, початкова школа, наука, біологія, фізика, хімія, краєзнавство,
географія, історія та суспільствознавство. Слова розташовані відповідно до
словацького алфавіту. Кожне словацьке слово супроводжується частиною
мови, а потім перекладом. Оскільки у словацькій мові є роди (чоловічий,
жіночий, середній), щоб Ти міг легше орієнтуватися, ми позначили їх кольором.
В кінці словника є вкладений малюнок (Obrazová príloha) на тему ЩО Є ЩО. Він
містить основний словниковий запас у вигляді малюнків. Крім того, є
квадратики, які Ти можеш розфарбувати, вирізати на окремі квадрати і
використовувати для різних видів діяльності, наприклад, для створення
тематичного словника. Ти можеш створити тематичний словник для
конкретної дисципліни чи теми. Він містить кілька стовпців: СЛОВАЦЬКА
(SLOVENSKY), МАЛЮНОК (OBRÁZOK) та ПРИМІТКИ (POZNÁMKY). Ти можеш
намалювати або вставити малюнок у стовпець МАЛЮНОК. У стовпці
ПРИМІТКИ Ти можеш написати переклад слова рідною мовою чи іншою мовою
(наприклад, іноземною мовою, яку Ти вивчаєш у школі), визначення чи
приклади використання слова у реченні. Ти також можеш залучити
однокласників, батьків чи вчителів до "виготовлення" словника.
На обкладинці на звороті Ти знайдеш приклади Відмінювання та часи (Prehľad
skloňovania a časovania).
Ми віримо, що цей словник буде для Тебе корисним інструментом не лише у
школі, але й на дозвіллі.
Бажаємо Тобі успіхів та задоволення у роботі зі словником.
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Дорогі батьки,
Словник перекладів, який ви тримаєте в руках, призначений, насамперед, для
вашої дитини, яка починає відвідувати школу в Словаччині. Навчаючись, ваша
дитина стикається з низкою нових слів, необхідних для засвоєння окремих
предметів. Це терміни, що складають зміст освітнього стандарту з даного
предмета. Йдеться про спеціальні слова, які визначені і є частиною системи
виразів певної наукової дисципліни або інших сфер людської діяльності. Навіть
якщо ваша дитина спілкується словацькою мовою у звичайних ситуаціях на
гарному рівні, вона може не розуміти професійної (академічної) мови, яка
використовується в окремих предметах викладання.
Метою словника є підтримка навчання словацькою мовою не лише на
території школи, але й поза нею, у повсякденному житті дитини. Ваша дитина
може малювати, писати, вставляти картинки та фотографії, записувати все, що
вже знає. Таким чином, словник дає простір для документування досягнутих
успіхів, а також для їх презентації. Дитина може показати це своїм друзям,
знайомим, а також і вам.
Словник складається з кількох частин:
Словникова частина (Slovníková časť) містить добірку стандартизованих
термінів для початкової школи з предметів: словацька мова та література,
математика, інформатика, початкова школа, природничі науки, біологія, фізика,
хімія, наука про владу, географія, історія та суспільна наука.
Статті у словнику розташовані відповідно до словацького алфавіту. Винятком
з алфавітного порядку є слова, які обробляються одним загальним ключовим
словом, це:
‒

‒

багатословні з’єднання (наприклад, порядкові числівники у статті
числівники),
форми іменників жіночого роду (бізнес-леді у статті бізнесмен).

Ключові слова набираються жирним шрифтом і подаються у базовій формі:
‒
‒
‒
‒
‒

іменники в називному відмінку однини,
множинні іменників у називному відмінку множини,
прикметники в називному відмінку однини чоловічого роду,
займенники та числівники в називному відмінку чоловічого роду,
дієслова у неозначеній формі.

За кожним словацьким словом є відповідний граматичний апарат: визначення
частини мови, тоді як у іменниках і дієсловах частина мови не вказується. Після
запису із необхідним граматичним апаратом наводиться його переклад,
еквівалент.
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Характеристика типу слова. Усі опрацьовані слова мають у словнику
словотвірну характеристику, а також необхідні морфологічні дані для гнучких
слів.
Окремі типи слів позначаються таким чином:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

іменники та прикметники подаються у кольорі; чоловічий у синьому,
жіночий у червоному, середній рід у зеленому та множинні іменники у
фіолетовому кольорі,
прикметники зі скороченням príd.,
дієслова зі скороченнями виду (доконаний, недоконаний) dok., nedok.,
займенники зі скороченнями zám.,
числівники, зі скороченнями čísl.,
прислівники, зі скороченнями prísl.,
частки, зі скороченнями čast.,
вигуки зі скороченнями cit.

Граматична характеристика безпосередньо пов’язана із словесно-видовою
характеристикою. Морфологічні дані фіксуються безпосередньо в ключових
словах. Для іменників подана форма множини (курсив). Іменник не подається
в називному відмінку множини, якщо насправді вживається мало або взагалі
не вживається. Множинні іменники позначаються абревіатурою pomn.,
колективні іменники – абревіатурою hromad.
Форма правопису базується на Короткому словнику словацької мови (2003) та
Правилах словацького правопису (2013). З метою професійної коректності,
назви родів та видів організмів перераховані у словнику для всіх видів рослин
і тварин, напр. kapsička pastierska (грицики звичайні), kapor obyčajný (короп
звичайний). Стандартна успішність учня початкової школи полягає у розумінні
назви роду організмів, перелічених у словнику.
В кінці словника є вкладений малюнок (Obrazová príloha) на тему ЩО Є ЩО.
Містить основний словниковий запас у вигляді малюнків. Крім того, є
квадратики, які ви можете розфарбувати разом із дитиною, розрізати на окремі
квадрати і використовувати для різних видів діяльності, наприклад, для
створення тематичного словника.
Тематичний словник (Tematický slovník) – це простий спосіб краще засвоїти
професійну мову. Дитина може створити словник з предмета чи теми. Словник
містить кілька стовпців: СЛОВАЦЬКА (SLOVENSKY), МАЛЮНОК (OBRÁZOK) та
ПРИМІТКИ (POZNÁMKY). Дитина може намалювати або вклеїти малюнок у
стовпець МАЛЮНОК. У колонці ПРИМІТКИ вона може написати переклад
слова своєю рідною мовою або іншою мовою (іноземною мова, яку вивчає у
школі), визначення або приклади вживання цього слова у реченні. Ви, а також
і однокласники можете долучитися до "виготовлення" словника.
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Словник доповнено Списком скорочень та позначок (Zoznam skratiek a značiek),
Примітками для користувача (Poznámky pre používateľa slovníka), Словацьким
алфавітом (Slovenská abeceda), Прикладами відмінювання та часів (Prehľad
skloňovania a časovania).
Ми віримо, що цей словник виконає свою місію і стане корисним інструментом
для вашої дитини в школі та поза нею і буде супроводжувати її протягом
декількох років.
Бажаємо вашій дитині та вам успіхів і задоволення у роботі зі словником
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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK /
СПИСOК СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧОК
A

akuzatív

знахідний відмінок

cit.

citoslovce

вигук

č.

číslo

число

čast.

častica

частка

čísl.

číslovka

числівник

D

datív

давальний відмінок

dok.

sloveso dokonavého vidu

дієслово доконаного виду

G

genitív

родовий відмінок

hromad.

hromadné podstatné meno

збірний іменник

I

inštrumentál

орудний відмінок

J, jedn.

jednotné číslo

однина

L

lokál

місцевий відмінок

N

nominatív

називний відмінок

nedok.

sloveso nedokonavého vidu

дієслово неконаного виду

neskl.

nesklonný výraz

невідмінюваний вираз

os.

osoba

особа

pomn.

pomnožné podstatné meno

множинний іменник

príd.

prídavné meno

прикметник

prísl.

príslovka

наріччя

rozk.

rozkazovací spôsob

імператив

zám.

zámeno

займенник

zn.

značka

позначення



šípka odkazujúca na miesto, kde sa slovo, slovné spojenie vykladá /
стрілка, що вказує на те, де тлумачиться слово, фраза

()

okrúhle
zátvorky
na
uvádzanie
rozličných
spresňujúcich
a vysvetľujúcich poznámok / дужки для різних уточнюючих та
пояснювальних приміток

/

lomka na uvádzanie gramatických dvojtvarov alebo variantov / коса
риска для позначення граматичних подвійних форм або варіантів

,

čiarka využívaná na oddeľovanie rovnorodých variantov / кома, що
використовується для відокремлення однорідних варіантів

/12/

VYUČOVACIE PREDMETY / НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
BIO

biológia

біологія

DEJ

dejepis

історія

FYZ

fyzika

фізика

GEG

geografia

геграфія

CHEM

chémia

хімія

INF

informatika

інформатика

MAT

matematika

математика

OBN

občianska náuka

суспільствознавство

PDA

prírodoveda

природознавство

PVO

prvouka

початкове природознавство

SJL

slovenský jazyk a literatúra

cловацька мова та література

VLA

vlastiveda

краєзнавство

/13/

Č

čas časy час
budúci čas майбутній час
minulý čas минулий час
prítomný čas теперішній час
časopis časopisy журнал
detský časopis дитячий журнал
časovanie відмінювання
časovať časuje časujú nedok. відмінювати
častica častice частка
čiarka čiarky кома
činohra činohry вистава, драма
číslo čísla число
jednotné číslo однина

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM

citoslovce citoslovcia вигук

E

e-mail, mejl e-maily, mejly імейл,
електронна пошта
encyklopédia encyklopédie енциклопедія
epika епос
epiteton epitetá епітет

VLA

C

debata debaty дебата
dej deje дія
dejstvo dejstvá дія
dialóg dialógy діалог
diel diely частина
diskusia diskusie дискусія
divadlo divadlá театр
bábkové divadlo ляльковий театр
divák diváci глядач
dĺžeň dĺžne знак довготи
dôraz наголос
dráma драма
dramaturg dramaturgovia драматург
dvojbodka dvojbodky двокрапка
dvojhláska dvojhlásky дифтонг (подвійна
голосна)

GEG

bábka bábky лялька (маріонетка)
bábkar bábkari ляльковод (лялькар)
bábkoherec bábkoherci актор-ляльковод
(актор-лялькар)
báj báje міф
bájka bájky байка
balada balady балада
báseň básne вірш
básnická otázka поетичне запитання
bodka bodky крапка
dve bodky двокрапка
bodkočiarka bodkočiarky крапка з комою

D

F

film filmy фільм

H

DEJ

B

množné číslo множина
číslovka číslovky числівник
násobná číslovka багатоцифровий
числівник
neurčitá číslovka невизначений
числівник
radová číslovka порядковий числівник
určitá číslovka визначений чмслівниик
základná číslovka кількісний числівник
čitateľ čitatelia читач

hádanka hádanky загадка
herec herci актор

/17/

OBN

abeceda abecedy алфавіт
adresa adresy адреса
adresa odosielateľa адреса відправника
adresát adresáti адресат
aforizmus aforizmy афоризм
anekdota anekdoty анегдот
antonymum antonymá антонім
argument argumenty аргумент
archaizmus archaizmy архаїзм
autor autori автор



A
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historizmus historizmy історизм
hláska hlásky звук
slabikotvorné hlásky складотворний звук
hra hry гра
divadelná hra театральна гра
rozhlasová hra радіогра
humor гумор

CH

charakteristika charakteristiky
характеристика

I

ilustrácia ilustrácie ілюстрація
ilustrátor ilustrátori ілюстратор
interpunkcia пунктуація
interpunkčné znamienko розділовий знак
inzerát inzeráty оголошення, реклама

J

jazyk jazyky мова
národný jazyk національна мова
spisovný jazyk літературна мова
jazykoveda лінгвістика

K

kapitola kapitoly розділ
kino kiná кінотеатр
kniha knihy книга
knižnica knižnice бібліотека
komédia komédie комедія
komiks komiksy комікс
kompozícia kompozície композиція
vnútorná kompozícia внутрішня
композиція
komunikácia комунікація
asertívna komunikácia асертивна
комунікація
efektívna komunikácia ефективна
комунікація

L

legenda legendy легенда
list listy лист
súkromný list приватний лист
úradný list офіційний лист
literatúra література
dobrodružná literatúra пригодницька
література
literatúra faktu нехудожня література
literatúra pre deti a mládež література
для дітей і юнацтво
náučná literatúra наукова література
umelecká literatúra художня література
vedecko-fantastická literatúra науковофантастична література
vedecko-populárna literatúra науковопопулярна література
lyrika лірика
ľúbostná lyrika любовна лірика
prírodná lyrika природна лірика
reflexívna lyrika рефлексивна лірика
spoločenská lyrika соціальна лірика

M

mäkčeň mäkčene надрядковий знак у
вигляді галочки
metafora metafory метафора
modlitba modlitby молитва
monológ monológy монолог
myšlienka myšlienky думка
hlavná myšlienka головна думка

N

nadpis nadpisy заголовок
nákres nákresy креслення
nárečie nárečia діалект
náuka náuky наука
náuka o skladobnej rovine jazyka
вивчення композиційного рівня мови
náuka o tvarovej rovine jazyka вивчення
площини форми мови
náuka o významovej rovine jazyka
вивчення семантичного рівня мови

/18/

/19/
/19/

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA

pád pády відмінок
pádové otázky відмінкове запитання
personifikácia personifikácie персоніфікація
pieseň piesne пісня
ľudová pieseň народна пісня
populárna pieseň популярна пісня, хіт
písmeno písmená буква, літера
malé písmeno мала літера
písané písmeno писана літера
tlačené písmeno друкована літера
veľké písmeno велика літера
písmo písma шрифт
plagát plagáty плакат

GEG

P

DEJ

obrat obraty оборот
odsek odseky абзац, параграф
opis opisy опис
dynamický opis динамічний опис
odborný opis фаховий опис
opis obrázka опис малюнка
opis osoby опис особи
opis pracovného postupu опис робочого
процесу
opis predmetu опис предмету
statický opis статичний опис
umelecký opis художній опис
oslovenie oslovenia звернення
osnova osnovy конспект
osoba osoby особа
ospravedlnenie ospravedlnenia вибачення,
пояснення
otáznik otázniky анкета
oznam oznamy сповіщення
oznámenie oznámenia повідомлення

OBN

O

podmet podmety предмет
nevyjadrený podmet невиражений
предмет
vyjadrený podmet виражений предмет
podstatné meno іменник
abstraktné podstatné meno абстрактний
іменник
konkrétne podstatné meno конкретний
іменник
nesklonné podstatné meno неконкретний
іменник
neživotné podstatné meno іменник
неістот
pomnožné podstatné meno множинний
іменник
vlastné podstatné meno власний іменник
všeobecné podstatné meno загальний
іменник
zvieracie podstatné meno іменник тварин
životné podstatné meno іменник істот
poézia поезія
pohľadnica pohľadnice листівка
pomenovanie pomenovania найменування
jednoslovné pomenovanie однослівне
найменування
nepriame pomenovanie непряме
найменування
viacslovné pomenovanie багатослівне
найменування
združené pomenovanie пов’язане
найменування
pomlčka pomlčky тире
porekadlo porekadlá приказка
poslucháč poslucháči слухач
postava postavy персонаж, герой, дійова
особа
hlavná postava головний персонаж
vedľajšia postava другорядний персонаж
postoj postoje ставлення
povesť povesti легенда, переказ
autorská povesť авторська повість
ľudová povesť народна повість
poviedka poviedky розповідь
pozdrav pozdravy привітання
pozvánka pozvánky запрошення
pranostika pranostiky передбачення



náuka o zvukovej rovine jazyka вивчення
звукової площини мови
návod návody інструкція
neurčitok neurčitky інфінітив, неозначена
форма дієслова
nonsens нонсенс, нісенітниця
noviny pomn. газета
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pravidlo pravidlá правило
pravidlo o rytmickom krátení правило
ритмічного скорочення
pravopis правопис
predložka predložky прийменник
predmet predmety предмет
predpona predpony префікс
neslabičná predpona нескладовий
префікс
slabičná predpona складовий префікс
prejav prejavy мовлення
prestávka prestávky пауза, перерва
priama reč пряма мова
príbeh príbehy оповідання
prídavné meno прикметник
akostné prídavné meno якісний
прикметник
privlastňovacie prídavné meno
присвійний прикметник
vzťahové prídavné meno реляційний
прикметник
príhovor príhovory зверенення
slávnostný príhovor тост, промова
prípona prípony суфікс
prirovnanie prirovnania порівняння
príslovie príslovia прислів’я
príslovka príslovky наріччя
príslovka času прислівник часу
príslovka miesta прислівник місця
príslovka príčiny прислівник причини
príslovka spôsobu прислівник способу
príslovkové určenie обставина
príslovkové určenie času обставина часу
príslovkové určenie miesta обставина
місця
príslovkové určenie príčiny обставина
причини
príslovkové určenie spôsobu обставина
способу
prístavok prístavky додаток
prísudok prísudky присудок
menný prísudok іменний присудок
slovesno-menný prísudok дієслівноіменниковий присудок
slovesný prísudok словесний присудок
privítanie привітання

prívlastok prívlastky означення
nezhodný prívlastok неузгоджене
означення
zhodný prívlastok узгоджене означення
prízvuk prízvuky наголос, акцент
hlavný slovný prízvuk головний наголос
próza prózy проза

R

recept recepty рецепт
refrén refrény приспів
reklama reklamy реклама
režisér režiséri режисер
riekanka riekanky скоромовка
ľudová riekanka народна скоромовка
rod rody рід
mužský rod чоловічий рід
stredný rod середній рід
ženský rod жіночий рід
román romány роман
biografický román біографічний роман
detektívny román детективний роман
dievčenský román жіночий роман
dobrodružný román пригодницький
роман
historický román історичний роман
román vo forme denníka роман у формі
щоденника
rozhlas радіо
rozhovor rozhovory розмова
telefonický rozhovor телефонна розмова
rozlúčenie прощання
rozprávač rozprávači казкар, оповідач
rozprávanie rozprávania оповідання
rozprávanie s prvkami opisu оповідання
з описом
rozprávanie s využitím priamej reči
оповідання з використанням прямої
мови
rozprávka rozprávky казка
autorská rozprávka авторська казка
filmová rozprávka фільм-казка
ľudová rozprávka народна казка
televízna rozprávka теле-казка
rozuzlenie rozuzlenia розплутування

/20/

/21/

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA
GEG
DEJ

samohláska samohlásky голосна
dlhá samohláska довга голосна
krátka samohláska коротка голосна
scenár scenáre сценарій
scenárista scenáristi сценарист
schéma schémy схема
sila hlasu сила голосу
sklad sklady склад
prisudzovací sklad поєднання підмета і
присудка
vetné sklady склади речення
skloňovanie відмінювання
skloňovať skloňuje skloňujú nedok.
відмінювати
skratka skratky скорочення
slabika slabiky склад
slohový postup стилістична послідовність
informačný slohový postup інформаційна
стилістична послідовність
opisný slohový postup описова
стилістична послідовність
rozprávací slohový postup розмовна
стилістична послідовність
výkladový slohový postup розповідна
стилістична послідовність
sloveso slovesá дієслово
neplnovýznamové sloveso невизначене
дієслово
nezvratné sloveso незворотне дієслово
plnovýznamové sloveso визначене
дієслово
zvratné sloveso зворотне дієслово
slovná zásoba словниковий запас
slovné spojenie словосполучення, вираз
ustálené slovné spojenie стале
словосполучення, вираз
slovník slovníky словник

OBN

S

frazeologický slovník фразеологічний
словник
pravopisný slovník орфографічний
словник
slovník cudzích slov словник іншомовних
слів
synonymický slovník синонімічний
словник
výkladový slovník тлумачний словник
slovný druh тип слова
ohybný slovný druh гнучкий тип слів
slovo slová слово
citovo zafarbené (expresívne) slovo
емоційно забарвлене, експресивне
слово
domáce slovo домашнє слово
jednovýznamové slovo слово з одним
значенням
kľúčové slovo ключове слово
nárečové slovo діалектне слово
nespisovné slovo нелітературне слово
neutrálne slovo нейтральне слово
nové slovo нове слово
odborné slovo фахове слово, термін
odvodené slovo похідне слово
slangové slovo сленгове слово
slovo cudzieho pôvodu слово
іншомовного походження
spisovné slovo літературне слово
viacvýznamové slovo багатозначне слово
vybrané slovo вибране слово
základové slovo основне слово
zastarané slovo застаріле слово
zložené slovo складене слово
slovosled порядок слів
slovotvorný základ словотвірна основа
spisovateľ spisovatelia письменник
spodobovanie уподібнення (звукова
асиміляція)
spojka spojky союз
spojovník spojovníky дефіс
spoluhláska spoluhlásky приголосна
mäkká spoluhláska м’яка приголосна
neznelá spoluhláska глуха приголосна
obojaká spoluhláska байдужа приголосна
tvrdá spoluhláska тверда приголосна



rým rýmy рима
obkročný rým кільцева рима
prerývaný rým уривчаста рима
striedavý rým почергова рима
združený rým наскрізна рима, монорима
rytmus ритм
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znelá nepárová spoluhláska дзвінка
непарна приголосна
znelá spoluhláska дзвінка приголосна
spôsob spôsoby спосіб
oznamovací spôsob індикатив
podmieňovací spôsob умовний спосіб
rozkazovací spôsob імператив
správa správy повідомлення
strofa strofy строфа
stupňovanie екскалація, наростання
súvetie súvetia речення
synonymum synonymá синонім

Š

štýl štýly стиль
administratívny štýl адміністративний
стиль
hovorový štýl розмовний стиль
jazykový štýl мовний стиль
náučný štýl науковий стиль
publicistický štýl публіцистичний стиль
rečnícky štýl риторичний стиль
umelecký štýl художній стиль

T

televízia televízie телебачення
téma témy тема
tempo tempá темп
text texty текст
umelecký text художній текст
vecný text фактичний текст
tvar tvary форма
jednoduchý tvar проста форма
zložený tvar складна форма
tykanie звернення на «ти»

Ú

úvaha úvahy розгляд
úvod úvody введення
úvodzovka úvodzovky лапки

V

verš verše вірш
voľný verš вільний вірш
veta vety речення
dvojčlenná veta двоскладне речення
holá veta просте речення (лише головні
члени речення)
jednočlenná veta односкладне речення
jednočlenná veta menná односкладне
речення із головним членом-підметом
jednočlenná veta slovesná односкладне
речення з головним членом-присудком
jednoduchá veta просте речення
opytovacia veta питальне речення
oznamovacia veta розповідне речення
rozkazovacia veta наказове речення
rozvitá veta розвинене речення
uvádzacia veta вступне речення
zvolacia veta окличне речення
želacia veta речення в бажаному способі
vetný člen член речення
hlavné vetné členy головний член
речення
vedľajšie vetné členy другорядний член
речення
vetný základ основа речення
vid вид
dokonavý vid доконаний вид
nedokonavý vid недоконаний вид
vizitka vizitky візитка
vokalizácia вокалізація
vsuvka vsuvky вставка
vyčítanka vyčítanky звинувачення
vykanie звернення на «ви»
výklad інтерпретація, вітрина
výkričník výkričníky знак оклику
výslovnosť вимова
vyvrcholenie кульмінація
vzor vzory зразок

Z

zámeno zámená займенник
opytovacie zámeno питальний займенник
osobné zámeno особовий займенник

/22/

MAT

zosobnenie персоніфікація
zoznam zoznamy список
telefónny zoznam телефонний список

INF

Ž

PVO

životopis životopisy резюме, автобіографія
štruktúrovaný životopis структурована
автобіографія, резюме

OBN
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DEJ

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

osobné zámeno privlastňovacie
присвійний займенник
osobné zámeno základné основний
особовий займенник
ukazovacie zámeno вказівний займенник
zápletka zápletky зав’язка
zátvorka zátvorky дужка
záver závery висновок
zdrobnenina zdrobneniny зменшена форма
zhoda відповідність

SJL
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časť časti розділ
časť celku частина цілого
čiara čiary лінія
krivá čiara крива лінія
otvorená čiara відкрита лінія
rovná čiara рівна лінія
uzavretá čiara закрита лінія
činiteľ činitele фактор
číselná os  os
číselný rad числовий ряд
číslica číslice цифра
arabské číslice арабські цифри
rímske číslice римські цифри
číslo čísla число
desatinné číslo десяткове число
dvojciferné číslo двоцифрове число
jednociferné číslo одноцифрове число
kladné číslo додатне число
nepárne číslo непарне число
párne číslo парне число
prirodzené číslo натуральне число
racionálne číslo раціональне число
susedné číslo сусіднє число
záporné číslo від’ємне число

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ

Č

F

farba farby колір
funkcia funkcie функція
konštantná funkcia постійна функція
lineárna funkcia лінійна функція

CHEM

centimeter centimetre zn. cm сантиметер
centimeter kubický zn. cm3 сантиметр
кубічний
centimeter štvorcový zn. cm2 сантиметр
квадратний
cifra cifry цифра

G

VLA

C

decimeter decimetre zn. dm дециметр
decimeter kubický zn. dm3 дециметр
кубічний
decimeter štvorcový zn. dm2 дециметр
квадратний
delenec delence ділене
delenie ділення
deliť delí delia nedok. ділити
deliteľ delitele дільник
desiatka desiatky десятка (цифра десять)
celá desiatka ціла десятка
diagram diagramy діаграма
dlaň dlane долоня
dĺžka dĺžky довжина
dĺžka strany trojuholníka довжина
сторони трикутника
dĺžka úsečky довжина лінії
dopočítať dopočíta dopočítajú dok.
дообчислити

geometrický tvar  tvar
graf grafy діаграма
stĺpcový graf гістограма
grafické znázornenie  znázornenie
guľa gule куля

GEG

bludisko bludiská лабіринт
bod body точка
krajné body úsečky  úsečka
samodružný bod самонесуча точка

D

H

hrana hrany грань
hrana kocky грань куба
hranol hranoly призма

/27/

DEJ

B

zmiešané číslo змішане число
čitateľ čitatele читач

OBN

aritmetický priemer середнє арифметичне
aspoň čast. принаймні
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I

ihlan ihlany піраміда

J

jednotka jednotky одиниця

K

kalkulačka kalkulačky калькулятор
každý zám. кожен
kilometer kilometre zn. km кілометр
kocka kocky кубик
kódovanie кодування
koeficient koeficienty коефіцієнт
kolmica kolmice перпендикуляр
päta kolmice основа перпендикуляра
kontrola správnosti перевірка правильності
koreň rovnice  rovnica
kosodĺžnik kosodĺžniky похилий
паралелепіпед
kosoštvorec kosoštvorce ромб
kruh kruhy коло
kruhový model модель у формі круга
kružidlo kružidlá циркуль
kružnica kružnice круг
kužeľ kužele конус
kváder kvádre прямокутний паралелепіпед
kvadrant kvadranty квадрант

L

labyrint labyrinty лабіринт
lakeť lakte лікоть
ležať leží ležia nedok. лежати
ležať na priamke лежати на прямій
(рівно)
lichobežník lichobežníky трапеція
liter litre zn. l літр

M

materiál materiály матеріал
menej čísl. менше
menovateľ menovatele знаменник
spoločný menovateľ спільний знаменник

menšenec menšence зменшуване
menší menšia menšie príd. менший
menšiteľ menšitele від‘ємник
meracie pásmo діапазон вимірювання
meranie вимірювання
meranie vzdialenosti вимірювання
відстані
merať meria merajú nedok. міряти,
вимірювати
meter metre zn. m метр
meter kubický zn. m3 метр кубічний
meter štvorcový zn. m2 метр квадратний
milimeter milimetre zn. mm міліметр
mínus neskl. мінус
mnohouholník mnohouholníky многокутник
množina množiny множина
mocnina mocniny потужність
mocniteľ mocnitele показник

N

náčrt náčrty ескіз
najmenší najmenšia najmenšie príd.
найменший
najväčší najväčšia najväčšie príd.
найбільший
najviac jeden максимум один
nasledujúci nasledujúca nasledujúce príd.
наступний
násobenie множення
násobilka таблиця множення
násobiť násobí násobia nedok. множити
násobok násobky множник, кратне
násobok čísla кратне число
nepárny nepárna nepárne príd. непарний
nepárne číslo  číslo
nepárny počet  počet
nepatriť nepatrí nepatria dok. не належати
nepravda неправда, брехня
nepravdivosť неправдивість
nepriama úmernosť непряма
пропорційність
nerovná sa не дорівнює
nerovnica nerovnice нерівність
lineárna nerovnica лінійна нерівність
neznáma neznáme невідоме

/28/
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MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA
GEG
DEJ

obdĺžnik obdĺžniky прямокутник
obdĺžnikový model модель у формі
прямокутника
objekt objekty об’єкт
objem objemy об’єм
objem hranola об’єм призми
objem kocky об’єм куба
obraz obrazy картина
obsah obsahy площадь
obsah štvorca вміст квадрата
obvod obvody периметр
obvod štvorca окружність, обхват
квадрата
odčítanie віднімання
pamäťové odčítanie віднімання в умі
písomné odčítanie письмове віднімання
odčítať odčíta odčítajú dok. відняти
odhad odhady оцінка
odhadnúť odhadne odhadnú dok. оцінити,
приблизно визначити
odmerať odmeria odmerajú dok. виміряти
odmocnina odmocniny корінь,
арифметичний корінь
odpoveď odpovede відповідь
odvesna odvesny катет
okrúhly okrúhla okrúhle príd. круглий
olovnica olovnice висок
orientácia orientácie орієнтація
os osi вісь
číselná os числова вісь
os súmernosti вісь симетрії
súradnicové osi координатні осі
osová súmernosť осьова симетрія
otázka otázky запитання
označiť označí označia dok. визначити

palec palce дюйм
pár páry пара
párny párna párne príd. парний
párne číslo  číslo
párny počet  počet
patriť patrí patria nedok. належати
päťuholník päťuholníky п’ятикутник
plán plány план
plán stavby z kociek план будови з
кубиків
počet počty кількість
nepárny počet непарна кількість
párny počet парна кількість
početnosť početnosti чисельність
absolútna početnosť абсолютна
чисельність
relatívna početnosť відносна чисельність
počítanie підрахунок
počítať počíta počítajú nedok. рахувати
počítať po jednom рахувати по одному
podiel podiely доля, частина
podmienka riešenia rovnice умова
вирішення рівняння
podstava podstavy основа, підстава
polomer polomery zn. r радіус
polomer kruhu радіус кривої
polovica polovice половина
polpriamka polpriamky промінь
porovnať porovná porovnajú dok. порівняти
porovnávanie порівняння
porovnávanie podľa dĺžky порівняння за
довжиною
porovnávanie podľa veľkosti порівняння
за розміром
porovnávanie podľa výšky порівняння за
висотою
posledný posledná posledné príd. останній
posunutie зміщення, переміщення
povrch povrchy поверхня
povrch hranola поверхня призми
povrch kocky поверхня куба
pôdorys pôdorysy план, проекція
pôdorys stavby план будови
pravda правда
pravdepodobnosť правдоподібність

OBN

O

P



nič zám. нічого
niekoľkokrát čísl. декілька разів
niekoľkokrát menej у декілька разів
менше
niekoľkokrát viac у декілька разів більше
niekto zám. хтось
nikto zám. ніхто

SJL
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S

pravdivosť правдивість
práve jeden тільки один
pravidlo pravidlá правило
pravítko pravítka лінійка
pravouhlá sústava súradníc прямокутна
система координат
predchádzajúci predchádzajúca
predchádzajúce príd. попередній
predmet predmety предмет
predposledný predposledná predposledné
príd. передостанній
prepona prepony гіпотенуза
presne prísl. точно
priama úmernosť пряма пропорційність
priamka priamky пряма
približne prísl. i čast. приблизне
pričítanie додавання
priemer priemery zn. d, ø діаметр
prienik prieniky перетин
priesečník priesečníky точка пересечения
prvočíslo prvočísla просте число
prvok prvky елемент
Pytagorova veta теорема Піфагора

R

riadok riadky рядок
riešenie riešenia рішення
rovná sa дорівнює
rovnako prísl. i čast. однаково
rovnica rovnice рівняння
koreň rovnice корінь рівняння
lineárna rovnica лінійне рівняння
rovnobežka rovnobežky паралельний
rovnobežník rovnobežníky паралелограм
rozdeliť rozdelí rozdelia dok. розділяти
rozdiel rozdiely різниця, відмінність
rozklad čísla na jednotky a desiatky
розкладання числа на одиниці та десятки
rozlíšiť rozlíši rozlíšia dok. розрізняти
rozmer rozmery розмір
rysovanie креслення
rysovanie štvorca v štvorcovej sieti
креслення квадрату в квадратній сітці
rysovať rysuje rysujú nedok. креслити

sčítanec sčítance доданок
sčítanie додавання
pamäťové sčítanie додавання в умі
písomné sčítanie додавання письмово
sčítať sčíta sčítajú dok. додати
sieť siete сітка
sieť kocky мережа куба
skupina skupiny група
stavať stavia stavajú nedok. будувати
stavba stavby будівництво, будова
stavba z kociek будівництво з кубиків
stena steny стіна
stena kocky грань куба
stĺpec stĺpce стовпчик
stĺpcový graf  graf
stopa stopy фут
stovka stovky сотня
strana strany сторона
protiľahlá strana протилежна сторона
susedná strana сусідня (прилегла)
сторона
stred stredy zn. S середина
stred súmernosti центр симетрії
stredová súmernosť центральна симетрія
súčet súčty сума
súčin súčiny твір
súradnica súradnice координата
symbol symboly символ

Š

šírka šírky ширина
štatistická jednotka статистична одиниця
štatistický súbor статистичний файл
štatistický znak статистичний знак
štatistika štatistiky статистичний
štvorcová sieť квадратна сітка
štvorec štvorce квадрат
štvoruholník štvoruholníky чотирикутник
štvrtina štvrtiny чверть

T

tabuľka tabuľky таблиця
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MAT
FYZ

BIO

PDA

PVO

valec valce циліндр
väčší väčšia väčšie príd. великий
veľkosť veľkosti величина, розмір
veta vety теорема, твердження, речення
viac čísl. i prísl. більше
vrchol vrcholy вершина
vrchol obdĺžnika вершина прямокутника
vrchol štvorca вершина квадрата
výraz s neznámou вираз з невідомим
výrok výroky твердження
výsledok výsledky результат, висновок
výška výšky висота, величина
vzdialenosť vzdialenosti відстань
vzor vzory зразок
vzorec vzorce формула
vzostupný vzostupná vzostupné príd.
висхідний

Z
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GEG

VLA

CHEM

zaokrúhľovanie заокруглення
zaokrúhľovanie čísla заокруглення числа
zaokrúhľovanie na desiatky
заокруглення, округлення до десятків
zaokrúhľovanie na jednotky
заокруглення, округлення до одиниць
zaokrúhľovanie nadol заокруглення,
округлення вниз
zaokrúhľovanie nahor заокруглення,
округлення вгору
zápis zápisy запис
zapísať zapíše zapíšu dok. записати
zároveň prísl. одночасно
zátvorka zátvorky дужка
závislosť závislosti залежність
lineárna závislosť лінійна залежність
závislosť dvoch veličín залежність від
двох величин

DEJ

údaj údaje дані
neznámy údaj невідомі дані
známy údaj відомі дані
uhlopriečka uhlopriečky діагональ
stenová uhlopriečka діагональ стіни
telesová uhlopriečka діагональ тіла
uhlopriečka štvorca діагональ квадрата
uhol uhly кут
pravý uhol внутрішній кут
vnútorný uhol лівий кут
úloha úlohy завдання, задача
matematická úloha завдання з
математики
numerická úloha числове завдання
(числова задача)
slovná úloha текстове завдання (текстова
задача)
umocňovanie mocnín піднесення до
ступеня
určiť určí určia dok. визначити
úsečka úsečky відрізок
krajné body úsečky кінцеві точки рядка

INF

V



U/Ú

úsečkový model модель у формі відрізка
usporiadať usporiada usporiadajú nedok.
організувати, впорядкувати
útvar útvary фігура

OBN

ťažnica trojuholníka лінія трикутника
tetiva tetivy тятива, хорда
tiež čast. також
tisícka tisícky тисяча
tretina tretiny третина, третя частина
triedenie сортування
triedenie podľa farby сортування за
фарбою
triedenie podľa tvaru сортування за
формою
triedenie podľa veľkosti сортування за
розміром
trojčlenka trojčlenky триплет, потрійне
правило
trojuholník trojuholníky трикутник
pravouhlý trojuholník прямокутний
трикутник
tvar tvary форма
geometrický tvar геометрична форма
tvrdenie tvrdenia твердження

SJL
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zaznamenať zaznamená zaznamenajú dok.
відмітити, внести
zdôvodniť zdôvodní zdôvodnia dok.
обґрунтувати
zlomková čiara коса риска, похила
zlomok zlomky дріб
zmenšiť zmenší zmenšia dok. зменшити
znak znaky знак
znak delenia знак ділення
znázornenie зображення
grafické znázornenie графічне
зображення

znázorniť znázorní znázornia dok. зобразити
zobrazenie зображення
zhodné zobrazenie ізометрія, ізометричне
зображення
zobraziť zobrazí zobrazia dok. зобразити
zostupný zostupná zostupné príd. нисхідний
zväčšiť zväčší zväčšia dok. збільшити
zvyšok залишок

Ž

žiaden zám. жоден

/32/
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A

odoslanie e-mailu відправка електронного
листа
preposlanie e-mailu пересилання листа
e-mailová adresa  adresa

adresa adresy адрес
adresa bunky адреса комірки
adresa stránky адреса сторінки
e-mailová adresa електронна адреса
adresár adresáre список адрес, каталог
animácia animácie анімація
aplikácia aplikácie додаток
autor autori автор
autorské právo авторське право

Č

čiara čiary лінія
hrúbka čiary товщина лінії
číslica číslice цифра
číslovanie нумерація

SJL
PDA

bunka bunky комірка

PVO

farba farby колір
farba písma  písmo
film filmy фільм
formátovanie форматування
formátovanie textu форматування тексту
formátovať formátuje formátujú nedok.
форматувати
fotoaparát fotoaparáty фотоапарат
digitálny fotoaparát цифровий фотоапарат

B

G

BIO
FYZ
VLA

CHEM

hľadať hľadá hľadajú nedok. шукати
hlas hlasy голос
hlasitosť гучність
hlasitosť zvuku  zvuk
hra hry гра
hudba музика
hypertext hypertexty гіпертекст

CH

GEG

chyba chyby помилка

I

ikona ikony ікона, образ
informácia informácie інформація
grafická informácia графічна інформація
textová informácia текстова інформація
internet інтернет
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DEJ

editor editory редактор
efekt efekty ефект
e-mail, mejl e-maily, mejly електронна пошта

H

OBN

databáza databázy датабаза
disk disky диск
sieťový disk мережевий диск
dĺžka dĺžky період
dĺžka trvania період тривалості
dĺžka zobrazenia період зображення
dokončiť dokončí dokončia dok. закінчити
dokresliť dokreslí dokreslia dok. домалювати
dokresľovanie домальовування
dokument dokumenty документ
ukladanie dokumentov зберігання
документів
vytvorenie dokumentov створення
документів
doména domény домен
doplniť doplní doplnia dok. доповнити

geometrický tvar  tvar
graf grafy графік
grafická informácia  informácia
grafika grafiky графіка
grafová štruktúra  štruktúra
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K

kamera kamery камера
klávesnica klávesnice клавіатура
klip klipy кліп
kódovacia tabuľka  tabuľka
kódovanie кодування
komunikácia комунікація
kontrola pravopisu перевірка правопису
kopírovať kopíruje kopírujú nedok. копіювати
kopírovať informácie копіювати
інформацію
kôš koše смітник
kreslenie малювання
kresliť kreslí kreslia nedok. малювати
kritérium kritériá критерій
krokovanie покроковий опис, покрокова
перевірка
krokovať krokuje krokujú nedok. покроково
описувати, перевіряти
kurzor kurzory курсор

L

labyrint labyrinty лабіринт

M

mapa mapy карта, мапа
medzera medzery проміжок, пробіл
mikrofón mikrofóny мікрофон
mriežka mriežky сітка, решітка
štvorcová mriežka квадратна сітка
multimédiá obyč. mn. мультимедіа
myš myši миш, мишка

N

napísať napíše napíšu dok. написати
nastavenie nastavenia налаштування,
режим
nastavenie klávesnice налаштування
клавіатури
nastavenie pracovnej plochy
налаштування робочого столу
nastavenie zvuku налаштування звуку

nástroj nástroje інструкція
návod návody інструкція
netiketa нетикет
dodržiavanie netikety дотримання правил
нетикету

O

obdĺžnik obdĺžniky прямокутник
objekt objekty об’єкт
oblasť oblasti область
obrázok obrázky картинка
obrazovka obrazovky екран, монітор
obsah obsahy обсяг
oddeľovač oddeľovače роздільник
odhlásiť sa odhlási odhlásia dok. вийти
odhlásiť sa z aplikácie вийти з додатку
odhlásiť sa z programu вийти з програми
odkaz odkazy посилання, лінк
odosielateľ odosielatelia відправник
odoslanie відправка
odoslanie e-mailu  e-mail
odoslať odošle odošlú dok. відправити
odrážka odrážky знак відбиття,
відображення
odsek odseky абзац
odstrániť odstráni odstránia dok. видалити
okno okná вікно
okraj okraje відступ
omaľovanie розмальовка
opakovanie opakovania повторенння
počet opakovaní кількість повторень
operácia operácie операція
opravovanie виправлення
opravovať opravuje opravujú nedok.
виправляти
orezať oreže orežú dok. обрізати
os osi вісь
časová os часова вісь
otáčanie обертання
ovál ovály овал
označiť označí označia dok. позначити,
окреслити
označovanie позначення
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VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

PVO

INF

MAT

premenná premenné змінна
premenovať premenuje premenujú dok.
перейменувати
prenášanie перенесення
prenášanie informácií перенесення
інформації
prenášanie súborov перенесення файлів
prepínanie переключення
presúvanie пересування
prezeranie перегляд
priečinok priečinky папка
prihlásiť sa prihlási prihlásia dok. увійти,
зареєструватися
prihlásiť sa do aplikácie зайти у додаток
prihlásiť sa do programu зайти у
програму
prijať prijme prijmú dok. прийняти
príjemca príjemcovia отримувач
príkaz príkazy команда
parameter príkazu параметр команди
postupnosť príkazov  postupnosť
sekvencie príkazov послідовність команд
upravenie príkazov  upravenie
vyhodnotenie príkazov  vyhodnotenie
zostavenie príkazov  zostavenie
príloha prílohy вкладення
priloženie prílohy додавання вкладення
prístupové práva права доступу
procesor procesory процесор
program programy програма
antivírusový program антивірусна
програма

R

GEG

reproduktor reproduktory репродуктор
riadok riadky рядок
riešenie riešenia рішення
riziko riziká ризик
rozmiestnenie розгортання

DEJ

S

schránka schránky ящик, буфер обміну
sieť siete мережа
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paleta palety палітра
paleta farieb палітра кольорів
pamäť pamäte пам’ять
parameter príkazu  príkaz
pečiatkovanie штампування
písmeno písmená буква, літера
malé písmeno маленька буква, літера
veľké písmeno велика (прописна) буква,
літера
písmo písma шрифт
farba písma колір шрифту
hrúbka písma товщина шрифту
typ písma тип шрифту
veľkosť písma размір шрифту
plán plány план
plocha plochy площа
pracovná plocha робочий стіл
počítač počítače комп’ютер
stolný počítač стаціонарний комп’ютер
podmienka podmienky умова
pohyb pohyby рух
poradie poradia порядок, почерговість,
послідовність
posielanie відправка
posielanie súborov відправка файлів
postupnosť послідовність
postupnosť príkazov послідовність
команд
pozadie фон
pozícia pozície позиція
pozícia bunky позиція клітинки
pozícia objektov позиція об’єктів
prehliadač prehliadače браузер, програма
перегляду
prehratie відтворення
prehrávač prehrávače програвач
prehrávač videa відеопрогравач
prehrávač zvukov звукопрогравач
prehrávanie відтворення
prechod prechody перехід
prechod medzi snímkami перехід між
слайдами
preklápanie переклікування,
перелистування
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počítačová sieť комп’ютерна мережа
sociálne siete соціальна мережа
skener skenery сканер
skenovať skenuje skenujú nedok. сканувати
slovník slovníky словник
slúchadlo slúchadlá навушники
snímka snímky фотографія, зображення
softvér softvéry софтвер
správa správy повідомлення, лист
predmet správy тема повідомлення
správnosť правильність
spustenie запуск
spustiť spustí spustia dok. запустити
spustiť aplikáciu запустити додаток
spustiť program запустити програму
sťahovanie скачування
sťahovanie súborov скачування файлів
stĺpec stĺpce стовпець
strana strany сторона, сторінка
stránka stránky сторінка
navštívená stránka відвідувана сторінка
predchádzajúca stránka попередня
сторінка
webová stránka веб – сторінка, сайт
zadaná stránka вказана сторінка
strih strihy вирізання
strihanie вирізання, обрізання
súbor súbory файл
symbol symboly символ
špeciálne symboly спеціальні символи
systém systémy система
informačný systém інформаційна
симтема
operačný systém операційна система

Š

šípka šípky стрілка
štruktúra štruktúry структура
grafová štruktúra графічна структура
stromová štruktúra деревоподібна
структура
štvorec štvorce квадрат

T

tabuľka tabuľky таблиця
frekvenčná tabuľka таблиця частот
kódovacia tabuľka таблиця кодування
technológia technológie технологія
digitálne technológie цифрові технології
text texty текст
tlačiareň tlačiarne принтер
tvar tvary форма
geometrický tvar геометрична форма
tvorba tvorby створення
typ písma  písmo

U/Ú

údaj údaje дані
ukladať ukladá ukladajú nedok. зберігати
ukladať informácie зберігати інформацію
ukončiť ukončí ukončia dok. закрити, вийти
ukončiť aplikáciu вийти з додатку
uložiť uloží uložia dok. зберегти
úprava úpravy редагування
upravenie оформленння, виправлення
upravenie príkazov виправлення команд
úsečka úsečky відрізок, сегмент

V

veľkosť veľkosti розмір
veľkosť bunky розмір клітинки
veľkosť oblasti розмір
veľkosť papiera розмір паперу
veľkosť písma  písmo
veta vety теорема, твердження, речення
vetvenie vetvenia розгалуження
video videá відео
vírus vírusy вірус
počítačový vírus комп’ютерний вірус
vkladanie вставка
vlastnosť vlastnosti властивість
vlastnosť bunky властивість клітинки
vloženie вставка
vložiť vloží vložia dok. вставити
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zadanie задача, завдання
zadať zadá zadajú dok. задати
zápis zápisy запис
chybný zápis помилковий запис



Z

zapísať zapíše zapíšu dok. записати
zapisovanie запис
zariadenie zariadenia інструменти,
пристрої
pamäťové zariadenie запам‘ятовуючий
пристрій
zarovnanie вирівнювання
zarovnanie odseku вирівнювання абзацу
zastavenie упинка
zdroj zdroje джерело джерела
zmena zmeny зміна
zmena veľkosti papiera зміна розміру
паперу
značka značky позначення
skryté značky приховані позначення
znak znaky знак
špeciálne znaky спеціальні знаки
znaky ako písmená знаки як букви
(літери)
zobrazenie zobrazenia зображення
zostavenie складання
zostavenie príkazov складання команд
zvuk zvuky звук
hlasitosť zvuku гучність звуку
zvýraznenie увиразнення

CHEM

vložiť nad вставити над
vložiť naľavo вставити вліво
vložiť napravo вставити вправо
vložiť pod вставити під
vyhľadávač vyhľadávače пошукова система
vyhľadávanie пошук
vyhľadávanie obrázkov пошук зображень
vyhľadávanie stránok пошук сторінок
vyhľadávanie textov пошук текстів
vyhľadávanie videa пошук відео
vyhľadávanie v mapách пошук в мапах
vyhodnotenie оцінювання
vyhodnotenie príkazov оцінка команд
vymazať vymaže vymažú dok. видалити
výmena výmeny заміна
výsledok výsledky результат
vystrihnúť vystrihne vystrihnú dok. вирізати
vzorec vzorce взірець, зразок
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B

behať behá behajú nedok. бігати
bezpečnosť безпека
bicykel bicykel велосипед
blesk blesky блискавка
bocian biely лелека білий
borovica lesná сосна звичайна
brada brady борода
buk lesný бук лісовий
bydlisko bydliská місце проживання
bylina byliny трава, рослина

farba farby колір
filtrácia filtrácie фільтрація

dátum dátumy дата
dážď dažde дощ
dážďovka zemná земляний дощовий
черв‘як
deň dni день
dlaň dlane долоня
dĺžka dĺžky довжина
dnes prísl. сьогодні
dolu prísl. внизу
dom domy дім, будинок

BIO

H

CHEM

FYZ

hasič hasiči пожежник
hlava hlavy голова
hlina земля
hmat дотик
hmyz hromad. комаха
hodina hodiny година, урок
hodiny pomn. годинник, години
presýpacie hodiny пісочний годинник
hore prísl. вгорі

CH

VLA

chodba chodby коридор
choroba choroby хвороба
chov chovy розведення
chovať chová chovajú nedok. розводити
chrbát chrbty хребет
chrbtica chrbtice хребет
chuť chute смак
chvost chvosty хвіст

GEG

D

PDA

F

I/Í

DEJ

čas časy час
čelo čelá чоло
čistota tela чистота тіла
členovia rodiny  rodina
človek ľudia людина
čuch нюх

MAT

elektrický prúd електричний ток

cesta cesty дорога
cestovať cestuje cestujú nedok. подорожувати

Č

PVO

E

ihličie hromad. хвоя
íl глина
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C

doprava dopravy транспорт
dopravná značka дорожній знак
dopravný prostriedok транспортний засіб
dovolenka dovolenky відпустка
dravec dravce хижак
dub letný дуб літній
dýchanie дихання
dýchať dýcha dýchajú nedok. дихати

INF

adresa adresy адреса
adresa bydliska адреса місця проживання
adresa školy адреса школи
auto autá автомобіль, авто, машина
autobus autobusy автобус

OBN

A
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J

jar jari весна
jazero jazerá озеро
jazyk jazyky язик
jedáleň jedálne шкільна їдальня
jeseň jesene осінь
jež tmavý темноголковий їжак

K

kalendár kalendáre календар
kapor obyčajný короп звичайний
kapsička pastierska грицики
ker kry кущ
kino kiná кінотеатр
kĺb kĺby суглоб
klíčenie проростання, схід
kmeň kmene стовбур
knižnica knižnice бібліотека
kohút kohúty півень
koleno kolená коліно
konár konáre гілка
končatina končatiny кінцівка
dolná končatina нижня кінцівка
horná končatina верхня кінцівка
koniec konce кінець
koreň korene корінь
korisť koristi здобич
koruna koruny крона (дерева)
kosť kosti кістка
ramenná kosť плечова кістка
stehenná kosť бедрова кістка
kostra kostry скелет
kov kovy метал
koža kože шкіра
kôň domáci кінь
krajina krajiny країна, пейзаж
krídlo krídla крила
križiak obyčajný хрестовик звичайний
krt obyčajný кріт звичайний
kura domáca курка домашня
kvet kvety квітка
kyvadlo kyvadlá маятник

L/Ľ

laboratórium laboratóriá лабораторія
ľad ľady лід
lakeť lakte лікоть
lastovička obyčajná ластівка звичайна
látka látky речовина, матерія, тканина
lebka lebky череп
lekár lekári лікар
lekárka lekárky жінка-лікар
lekáreň lekárne аптека
lekno biele латаття біле
les lesy ліс
ihličnatý les хвойний ліс
listnatý les листяний ліс
leto letá літо
lietadlo lietadlá літак
lietať lieta lietajú nedok. літати
liezť lezie lezú nedok. повзати
lipa malolistá липа дрібнолистова
list listy лист
líška hrdzavá лисиця руда
loď lode корабель
lov lovy полювання
loviť loví lovia nedok. ловити, полювати
lúka lúky луг

M

mačka domáca кішка домашня
masť masti сало
materiál materiály матеріал
nepriesvitný materiál непрозорий
матеріал
priehľadný materiál прозорий матеріал
priesvitný materiál напівпрозорий
матеріал
mäkký mäkká mäkké príd. м‘який
mäsiar mäsiari м‘ясник
mäso mäsá м‘я́со
med medy мед
medveď hnedý бурий ведмідь
meno mená ім’я
meranie merania вимірювання
merať meria merajú nedok. міряти,
вимірювати
mesiac mesiace місяць
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P

pagaštan konský кінський каштан
pamätihodnosť pamätihodnosti пам‘ятка
pamiatka pamiatky пам‘ятка, пам‘ять
Pamiatka zosnulých День поминання
померлих
para pary парa
vodná para водяна пара
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obec obce муніципалітет
obchodník obchodníci бізнесмен,
підприємець
obchodníčka obchodníčky жінкабізнесмен
obydlie obydlia житло
odparovanie випаровування
odparovať sa odparuje odparujú nedok.
випаровуватися
oheň ohne вогонь
oko oči око
opeľovanie запилення
opeľovať opeľuje opeľujú nedok. запиляти
orgán orgány орган
organizmus organizmy організм
orientácia v priestore орієнтація в просторі
ovca domáca вівця домашня

GEG

O

DEJ

nad predl. над
námraza námrazy зледеніння
narodeniny pomn. день народження
necht nechty ніготь
noc noci ніч
noha nohy нога
nos nosy ніс
Nový rok Новий рік

OBN

N

park parky парк
pekár pekári пекар
pekárka pekárky жінка - пекар
pera pery губа
perie hromad. пір’я
pestovanie вирощування
pestovať pestuje pestujú nedok. вирощувати
piesok piesky пісок
plameň plamene полум‘я
plán plány план
plávať pláva plávajú nedok. плавати
plece plecia плече
plesnivec alpínsky едельвейс альпійський
plod plody плід
plutva plutvy перо
počasie погода
pod predl. під
podmienka podmienky умова
pohyb pohyby рух
pokus pokusy спроба
pole polia поле
policajt policajti поліцейський, поліціянт
polícia поліція
postup postupy схема, метод
poštár poštári листоноша
poštárka poštárky листоноша
potok potoky потік, струмок
potom prísl. потім, згодом
potrava potravy їжа, страва
príjem potravy прийом їжі
povolanie povolania професія
pôda pôdy ґрунт
práca práce робота
prázdniny pomn. канікули
predmet predmety предмет
predtým prísl. перед тим, раніше
pŕhľava (žihľava) dvojdomá кропива
дводомна
priechod pre chodcov пішохідний перехід
priezvisko priezviská прізвище
príroda природа
prispôsobenie приспосіблення, адаптація
prispôsobiť sa prispôsobí prispôsobia nedok.
приспособитися
prostredie prostredia середовище
prst prsty палець



mláďa mláďatá дитинча
mlieko mlieka молоко́
more moria море
mravec lesný мураха лісова
mravenisko mraveniská мурашник
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pšenica ozimná озима пшениця, озимина
puk puky бутон
púpava lekárska кульбаба лікарська

R

rameno ramená плече
rásť rastie rastú nedok. рости
rastlina rastliny рослина
rebríček obyčajný тисячолистник
звичайний
rebro rebrá ребро
republika republiky республіка
Slovenská republika Словацька
Республіка
režim dňa режим дня, розпорядок дня
rieka rieky ріка, річка
robotnica robotnice робітниця
ročné obdobie пора року
rodič rodičia батько, мати, батьки (тато, мама)
rodina rodiny сім‘я
členovia rodiny члени сім‘ї
rok roky рік
rosa rosy роса
rovina roviny площина, рівнина
rozmnožovanie розмноження
rozmnožovať sa rozmnožuje rozmnožujú
nedok. розмножуватися
rozpúšťanie розчинення
rozpúšťať sa rozpúšťa rozpúšťajú nedok.
розчиняти
ruka ruky рука
ruža šípová шипшина
ryba ryby риба

S

samec samce самець
semafor semafory семафор, світлофор
semeno semená насіння
skákať skáče skáču nedok. скакати
sliepka sliepky курка
slimák záhradný равлик садовий
slnečné žiarenie сонячне світло
Slnko Cонце
sluch слух

sneh сніг
srsť srsti шерсть
starostlivosť o zdravie піклування, турбота
про здоров‘я
stavec stavce хребець
stehno stehná бедро
stonka stonky стебло
strojník strojníci ремонтник верстатів
strom stromy дерево
studený studená studené príd. холодний
súš súše материк
sval svaly м’яз
svetelné zdroje джерела світла
svetlo svetlá світло
sviatok sviatky свято

Š

šatňa šatne гардероб
škola školy школа
školák školáci школяр
školáčka školáčky школярка
školská tabuľa дошка
školská taška шкільний портфель
školská trieda  trieda
školské pomôcky допоміжні засоби для
шкіл
školský dvor шкільний двір
štát štáty країна, держава
štátna vlajka  vlajka
štátny symbol державний символ
štátny znak державний знак
šupina šupiny кожура

T

tabuľka tabuľky таблиця
tam prísl. там
telo telá тіло
ľudské telo людське тіло
telocvičňa telocvične спортивний зал
teplo teplá тепло
teplý teplá teplé príd. теплий
tieň tiene тінь
tiesňová linka телефон аварійнорятувальної служби

/46/

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA

vajce vajcia яйце
včela medonosná бджола медоносна
včelia rodina бджолина сім‘я
včera prísl. вчора
vedec vedci вчений
vedkyňa vedkyne жінка – вчений, вчена
Veľká noc Паска, Великдень
veľkosť veľkosti величина, розмір
veverica stromová білка звичайна
Vianoce pomn. Різдво
vlajka vlajky прапор
štátna vlajka державний прапор
vlak vlaky потяг
vlas vlasy волосок, волосся
vľavo prísl. на ліво, вліво

začiatok začiatky початок
zadok zadky ягодиці
záhrada záhrady сад
záchranná zdravotná služba швидка
медична допомога
zajac poľný заєць польовий
zajtra prísl. завтра
západ slnka захід сонця
zber збір
zbierať zbiera zbierajú nedok. збирати
zdravie здоров‘я
zima zimy зима
zlomenina zlomeniny перелом
zmysly орган чуття
znečistenie забруднення
znečisťovať znečisťuje znečisťujú nedok.
забруднювати
zrak зір
zviera zvieratá тварина, звір
zvuk zvuky звук

GEG

V

Z

Ž

žiabre pomn. зябра
žiak žiaci учень
žiačka žiačky учениця
žiarovka žiarovky лампочка, жарівка
živina živiny поживна речовина
živočích živočíchy тварина

/47/

DEJ

učiteľ učitelia вчитель
učiteľka učiteľky вчителька
ucho uši вухо
úľ úle вулик
ulica ulice вулиця
umývať umýva umývajú nedok. мити
únava втома
úroda úrody урожай
úrodnosť урожайність
ústa pomn. рот
ušnica ušnice частина вушної раковини,
мочка вуха
užovka obyčajná вуж звичайний

OBN

U/Ú

vlna шерсть, вовна
voda vody вода
podzemná voda підземна вода
vodné zdroje водні джерела, водні ресурси
voš detská дитяча вош
vôňa vône запах
vpravo prísl. на право, вправо
vpredu prísl. спереду
vrch vrchy пагорб, гора
východ slnka схід сонця
vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok. розвиватися
vývin výviny розвиток
vzadu prísl. ззаду, позаду
vzduch повітря



tma темрява
trieda triedy клас
školská trieda клас
trúd trúdy трутень
trup trupy тіло
tu prísl. тут
tur domáci бик домашній
tvár tváre лице, обличчя
tvar tvary форма
tvrdý tvrdá tvrdé prísl. твердий
tykadlo tykadlá антенка, щупальце
týždeň týždne тиждень

SJL

PRVOUKA / ПОЧАТКОВЕ ПРИРОДОЗНАВСТВО

PRVOUKA / ПОЧАТКОВЕ ПРИРОДОЗНАВСТВО
suchozemské živočíchy наземні тварини
vodné živočíchy водяні тварини
životné podmienky умови життя

životné prejavy життєві прояви
životný štýl стиль життя

/48/

D/Ď

ďalekohľad ďalekohľady бінокль
ďatelina lúčna конюшина лучна
dážď dažde дощ
dážďovka zemná земляний дощовий
черв‘як
detstvo дитинство
diviak lesný кабан лісовий

MAT
INF
PVO
PDA
BIO

fáza Mesiaca фаза місяця
fazuľa obyčajná квасоля звичайна
fotografia fotografie фотографія
fúzy obyč. mn. вуса

FYZ

H

hlava hlavy голова
hltan hltany глотка
hmla hmly туман
hmotnosť маса
hmyz hromad. комаха
hodiny pomn. годинник, години
hojdačka hojdačky качеля
hrab obyčajný граб звичайний
hraboš poľný полівка лучна
hrdlo hrdlá горло
hrtan hrtany гортань
hrudník hrudníky грудна клітка
huba huby гриб
jedlé huby їстівні гриби
jedovaté huby отруйні гриби
nejedlé huby неїстівні гриби
húsenica húsenice гусениця
hvezdáreň hvezdárne обсерваторія
hviezda hviezdy зірка

/51/

CHEM

čakanka obyčajná цикорій звичайний
čelo čelá чоло
členok členky щиколотка
človek ľudia людина
čmeľ zemný земляний джміль
črevo črevá кишка
črievičník papučkový зозулині черевички
справжні

F

VLA

Č

energia energie енергія

GEG

cesta cesty дорога
svahové cesty схилові дороги
cicavec cicavce ссавець
cieva cievy кровоносна судина

E

DEJ

C

dlaň dlane долоня
dospelosť дорослість, зрілість
drozd čierny чорний дрізд
druh druhy вид
družica družice супутник
dub letný дуб літній
dúha dúhy веселка
dúška materina тмин (кмін)
dýchacia sústava  sústava
dýchanie дихання
dýchať dýcha dýchajú nedok. дихати

OBN

babôčka pávooká метелик павичеве око
baktéria baktérie бактерія
bažant obyčajný фазан звичайний
bezstavovec bezstavovce безхребетний
bicykel bicykle велосипед
bleduľa jarná білоцвіт весняний
blesk blesky блискавка
bobor vodný бобер водяний
bocian biely лелека білий
bod body точка, пункт
pevný bod фіксована точка
borovica lesná сосна звичайна
brada brady борода
buk lesný бук лісовий
búrka búrky гроза
bylina byliny трава, рослина



B

SJL
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CH

chodidlo chodidlá стопа
choroba choroby хвороба
chrbát chrbty хребет
chrček poľný хом’як польовий
chvost chvosty хвіст

I

infekcia infekcie інфекція
kvapôčková infekcia крапельна інфекція

J

jasno prísl. ясно, світло
jašterica múrová ящірка скельна
jazyk jazyky язик
jed jedy отрута
jeleň lesný лісовий олень
jelša lepkavá вільха клейка
jež tmavý темноголковий їжак
Jupiter Юпітер

K

kačica divá дика качка
kapor obyčajný короп звичайний
kapsička pastierska грицики
kašeľ кашель
suchý kašeľ сухий кашель
vlhký kašeľ мокрий кашель
ker kry кущ
kladka kladky блок, важіль
pevná kladka нерухомий блок
stavebná kladka будівельний блок
voľná kladka рухомий блок
kladkostroj kladkostroje поліпласт,
вантажопідйомний пристрій
kĺb kĺby суглоб
kliešť obyčajný кліщ звичайний
kliešte pomn. кліщі
klin kliny клин
kľučka kľučky ручка
kmeň kmene стовбур
koleno kolená коліно
koleso kolesá колесо

ozubené koleso зубчасте колесо, шестерня
kolobeh vody v prírode круговорот води в
природі
komár piskľavý комар
kompas kompasy компас
konár konáre гілка
končatina končatiny кінцівка
dolná končatina нижня кінцівка
horná končatina верхня кінцівка
predná končatina передня кінцівка
zadná končatina задня кінцівка
konečník konečníky пряма кишка
koník lúčny коник
koreň korene корінь
koruna koruny крона (дерева)
kosť kosti кістка
kov kovy метал
králik divý кролик
krídlo krídla крила
križiak obyčajný хрестовик звичайний
krt obyčajný кріт звичайний
krv кров
krvinka krvinky кров’яна клітина
biele krvinky білі кров’яні клітини
červené krvinky червоні кров’яні клітини
krvné doštičky кров’яні пластинки
krvné skupiny групи крові
krvný obeh кровообіг
kukla kukly лялечка
kvasinka kvasinky дріжджі
kvet kvety квітка
kyslík kyslíky кисень

L/Ľ

labuť veľká лебідь
ľad ľady лід
ľadovec ľadovce льодовик
lakeť lakte лікоть
lanovka lanovky канатна дорога, фунікулер
lastovička obyčajná ластівка звичайна
látka látky речовина, тканина
kvapalné látky рідкі речовини
plynné látky газоподібні речовини
stavebné látky утворюючі речовини
tuhé látky тверді речовини

/52/

nadľahčovanie telies vo vode
виштовхування тіл з води
naklonená rovina похила площина
Neptún Нептун
nevädza poľná волошка польова
noha nohy нога
nos nosy ніс
nosová dutina ніздря
nov новий місяць
nožnice pomn. ножиці

/53/

SJL
MAT
INF
PVO
VLA

CHEM

FYZ

BIO

páčidlo páčidlá лом
pagaštan konský кінський каштан
páka páky важіль
para pary парa
pažerák pažeráky стравохід
päta päty п’ята
pečeň pečene печінка
pera pery губа
perie hromad. пір’я
pitný režim питний режим
planéta planéty планета
plaz plazy плазун, рептилія
plece plecia плече
pleseň plesne пліснява, цвіль
plesnivec alpínsky едельвейс альпійський
plod plody плід
plodina plodiny сільськогосподарська
культура
poľné plodiny сільскогосподарські
культури
pľúca pomn. легені
pluh pluhy плуг
plutva plutvy перо
počasie погода
počatie počatia зачаття
pole polia поле
polojasno prísl. напівясно
posilňovacie stroje тренажери

GEG

N

P

DEJ

mačka domáca кішка домашня
magnet magnety магніт
magnetické pole магнітне поле
Mars Марс
medveď hnedý бурий ведмідь
mechanická vŕtačka механіча дриль
meranie merania вимірювання
merať meria merajú nedok. міряти,
вимірювати
Merkúr Меркурій
Mesiac Місяць
mesiac mesiace місяць
mlyn mlyny млин
veterný mlyn вітряний млин
vodný mlyn водяний млин
moč сеча
močová rúra сечовипускний канал
močovod močovody сечовід
močový mechúr сечовий міхур
myš poľná миша польова

obezita ожиріння
objem objemy об’єм
oblička obličky нирка
obočie obočia брови
obojživelník obojživelníky земноводне
odvar odvary відвар
ochorenie ochorenia хвороба, захворювання
oko oči око
orgán orgány орган
organizmus organizmy організм
Orion Оріон
oxid uhličitý вуглекислий газ
ozubnica ozubnice зубчаста (рейка,
залізниця)

OBN

M

O



lekno biele латаття біле
les lesy ліс
líce líca щока
liečivo liečivá медикамент
lipa malolistá липа дрібнолистова
lipnica lúčna тонконіг луговий
list listy лист
líška hrdzavá лисиця руда
lúka lúky луг
lýtko lýtka литка

PDA

PRÍRODOVEDA / ПРИРОДОЗНАВСТВО

PRÍRODOVEDA / ПРИРОДОЗНАВСТВО
potenie потіння
potrava potravy їжа, страва
potravinová pyramída харчова піраміда
potravové reťazce харчові ланцюги
potravové siete харчові мережі
pôda pôdy ґрунт
pôrod pôrody пологи
predkolenie predkolenia гомілка
predlaktie predlaktia передпліччя
predmet predmety предмет, об’єкт
neplávajúce predmety неплаваючі
об’єкти
plávajúce predmety плаваючі об’єкти
pŕhľava (žihľava) dvojdomá кропива
дводомна
prieduška priedušky бронхи
priedušnica priedušnice трахея
príroda природа
prst prsty палець
prúdenie vzduchu потік повітря
pšenica ozimná озима пшениця, озимина
púpava lekárska кульбаба лікарська

R

ryba ryby риба
rys ostrovid рись островід

S

rameno ramená плече
rastlina rastliny рослина
jedovaté rastliny отруйні рослини
liečivé rastliny лікарські рослини
rebríček obyčajný тисячолистник звичайний
rebro rebrá ребро
repa cukrová цукровий буряк
repík lekársky парило лікарське
riasy obyč. mn. вії
rosa rosy роса
rovnoramenné váhy терези
rozmnožovacia sústava  sústava
rozmnožovanie розмноження
rozmnožovanie človeka розмноженння
людини
rozmnožovať sa rozmnožuje rozmnožujú
nedok. розмножуватися
rozpúšťanie розчинення
ruka ruky рука
rumanček roľný пупавка польова, ромашка
котяча

salamandra škvrnitá саламандра вогняна
Saturn Сатурн
sekera sekery сокира
skokan hnedý трав’яна жаба
skorocel kopijovitý подорожник
ланцетолистний
skrutka skrutky гвинт
skupenstvo skupenstvá агрегатний стан
premeny skupenstva зміна агрегатного
стану
slimák záhradný равлик садовий
slnečná sústava сонячна система
Slnko Сонце
smrť смерть
sneh сніг
sojka obyčajná сойка звичайна
sokol sťahovavý сапсан, переколін сокіл
sova lesná сова сіра
spln splny повний місяць
srdce srdcia серце
srdcovo-cievna sústava  sústava
srdcový tep  tep
srsť srsti шерсть
staroba старість
stavba tela будова тіла
stehno stehná бедро
stonka stonky стебло
strom stromy дерево
súhvezdie súhvezdia сузір’я
súkolesie súkolesia шестерня
sústava sústavy система
dýchacia sústava дихальна система
rozmnožovacia sústava репродуктивна
система
srdcovo-cievna sústava серцево-судинна
система
tráviaca sústava травна система
sval svaly м’яз
sýkorka veľká синиця велика

/54/

V

vajce vajcia яйце
vánok vánky вітерець
vážka obyčajná бабка звичайна
včela medonosná бджола медоносна
Veľký voz Великий віз (Великий ківш)

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM

ucho uši вухо
Urán Уран
ústa pomn. рот
ústna dutina ротова порожнина
ušnica ušnice частина вушної раковини,
мочка вуха
užovka obyčajná вуж звичайний

zajac poľný заяць польовий
zamračené похмуро, захмарено
zápästie zápästia зап’ястя
zdravie здоров‘я
Zem Земля
zima zimy зима
zobák zobáky дзьоб
zrážky mn. č. опади
zub zuby зуб
zviera zvieratá тварина, звір
zvonček konáristý дзвіночок розлогий

VLA

U/Ú

Z

Ž

žalúdok žalúdky шлунок
žiabre pomn. зябра
žila žily вена
živina živiny поживна речовина
živočích živočíchy тварина
živočíchy bez vnútornej kostry тварини
без внутрішнього скелету
životný cyklus rastlín життєвий цикл
рослини
žubrienka žubrienky пуголовок

/55/

GEG

tehotenstvo tehotenstvá вагітність
telo telá тіло
ľudské telo людське тіло
tep tepy пульс
srdcový tep серцевий пульс
teplo teplá тепло
teplomer teplomery термометр
teplota teploty температура
telesná teplota температура тіла
teplota prostredia температура
середовища
tkanivo tkanivá тканина
topenie танення, плавлення
trávenie травлення
tráviaca sústava  sústava
trsť obyčajná очерет звичайний
trup trupy тіло
tuhnutie застигання, затвердіння
tvár tváre лицо
tykadlo tykadlá антенка, щупальце

DEJ

T

Venuša Венера
veslo veslá весло
vesmír всесвіт
veverica stromová білка звичайна
vietor vetry вітер
víchrica víchrice ураган, буревій, вихор
vitamín vitamíny вітамін
vlas vlasy волосок, волосся
vlk dravý вовк хижий
voda vody вода
vodné zdroje водні джерела, водні ресурси
vŕba biela верба біла, верболіз, білоліз
vretenica obyčajná гадюка звичайна
vták vtáky птах
vydra riečna видра річкова
vylučovanie виділення, секреція
výluh výluhy витяжка, екстракт
vyparovanie випаровування
vzduch повітря

OBN

šalvia lúčna шавлія лугова
škrečok poľný хом’як звичайний
šťuka obyčajná щука звичайна
šupina šupiny кожура



Š

SJL

PRÍRODOVEDA / ПРИРОДОЗНАВСТВО

C

cicavec cicavce ссавець
cukor cukry цукор

PVO

D/Ď

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

ďalekohľad ďalekohľady бінокль
dážďovka zemná земляний дощовий
черв‘як
dedičnosť спадковість
delenie bunky поділ клітини
deratizácia дератизація
dezinfekcia дезінфекція
dezinsekcia дезінсекція
diviak lesný кабан лісовий
dlaň dlane долоня
DNA ДНК
doprava транспорт
dravec dravce хижак
drevina dreviny дерево
dreviny ihličnaté хвойні дерева
dreviny listnaté листяні дерева
droga drogy лікарський засіб, наркотик
drozd čierny чорний дрізд
dub letný дуб літній
dúška materina тмин (кмін)
dýchacia sústava  sústava
dýchanie дихання

GEG

E

ekológia екологія
ekosystém ekosystémy екосистема
prírodný ekosystém природна екосистема
umelý ekosystém штучна екосистема
environmentalistika інвайронменталізм,
соціально-екологічний рух, соціальноекологічні дослідження

/59/

DEJ

babôčka pávooká метелик павичеве око
baktéria baktérie бактерії
pôdne baktérie ґрунтові бактерії
bažant obyčajný фазан звичайний
bezstavovec bezstavovce безхребетний
bielkovina bielkoviny білок
biogénne prvky біогенний елемент
biológia біологія
biologická rovnováha біологічна рівновага
biotop biotopy біотоп
blana blany мембрана, оболонка
plávacia blana плаваюча мембрана,
оболонка
bleduľa jarná білоцвіт весняний
bobor vodný бобер водяний
bocian biely лелека білий
borovica lesná сосна звичайна
brada brady борода
buk lesný бук лісовий
bunka bunky клітина
bunka oplodnená запліднена клітина
bunka pohlavná статева клітина
bunka rastlinná клітина рослини
bunka telová клітина тіла
bunka živočíšna клітина тварин
bunkové organely клітинні органели
bylina byliny трава, рослина
bylinožravec bylinožravce травоїдні

INF

čakanka obyčajná цикорій звичайний
čelo čelá чоло
členok členky щиколотка
človek ľudia людина
črevo črevá кишка
hrubé črevo товста кишка
tenké črevo тонка кишка
črievičník papučkový зозулині черевички
справжні



B

MAT

Č

alela alely алельний ген
alela dominantná алельний ген
домінантний
alela recesívna алельний ген рецесивний
alkoholizmus алкоголізм
antikoncepcia antikoncepcie
контрацептиви, протизаплідні засоби

OBN

A

SJL
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F

fajčenie куріння, тютюнопаління
farba farby колір
filtrácia filtrácie фільтрація
fotosyntéza фотосинтез
fúzy obyč. mn. вуса

G

gén gény ген
genetika генетика
geológia геологія
geologické činitele геологічні фактори
geologické éry геологічна ера
geologické procesy геологічні процеси

H

hlava hlavy голова
hlodavec hlodavce гризун
hltan hltany глотка
hmyz hromad. комаха
hormón hormóny гормон
hornina horniny гірська порода
horniny premenené гірські породи
видозмінені
horniny usadené осадові породи
horniny vyvreté вулканічні породи
premena hornín перетворення гірських
порід
hrab obyčajný граб звичайний
hrdlo hrdlá горло
hrtan hrtany гортань
hruď hrude груди
hrudná kosť  kosť
huba huby гриб
jedlé huby їстівні гриби
jedovaté huby отруйні гриби
nejedlé huby неїстівні гриби
húsenica húsenice гусениця
hydina птиця
hustota густота, щільність
hygiena гігієна

CH

choroba choroby хвороба
dedičná choroba спадкова хвороба
infekčná choroba інфекційна хвороба
chrbát chrbty хребет
chrbtica chrbtice хребет
chránené územie заповідна зона,
заповідник
chromozóm chromozómy хромосом
chvost chvosty хвіст

I

ihličie hromad. хвоя
ikra ikry ікра
imunita імунітет
inkubačná doba інкубаційний період
inštinkt inštinkty інстинкт

J

jadro jadrá ядро
jazero jazerá озеро
jedinec jedince індивід, особа
jeleň lesný лісовий олень
jelša lepkavá вільха клейка
jež tmavý темноголковий їжак

K

kačica divá дика качка
kapor obyčajný короп звичайний
ker kry кущ
kliešť obyčajný кліщ звичайний
klíma клімат
klimatické zmeny кліматичні зміни
kmeň kmene стовбур
konár konáre гілка
končatina končatiny кінцівка
dolná končatina нижня кінцівка
horná končatina верхня кінцівка
predná končatina передня кінцівка
zadná končatina задня кінцівка
konečník konečníky пряма кишка

/60/

MAT
INF
PVO
FYZ

BIO

PDA

mačka domáca кішка домашня
magma magmy магма
mach machy мох
mäsožravec mäsožravce м’ясоїдні
med medy мед
mikroorganizmus mikroorganizmy
мікроорганізми
mikroskop mikroskopy мікроскоп
minerál minerály мінерали
mláďa mláďatá дитинча
moč сеча
močiar močiare болото, драговина
močová rúra сечовипускний канал
močovod močovody сечовід
močový mechúr сечовий міхур
mravec lesný мураха лісова
mravenisko mraveniská мурашник
myš poľná миша польова

N

GEG

VLA

nákaza зараження, інфекція
nektár нектар
nervová sústava  sústava
noha nohy нога
nos nosy ніс
nosová dutina ніздря
nožnice pomn. ножиці

O

/61/

DEJ

obehová sústava  sústava
obezita ожиріння

OBN

laba laby лапа
laboratórium laboratóriá лабораторія
lakeť lakte лікоть
larva larvy личинка
látka látky речовина, тканина
anorganické látky неорганічні речовини
organické látky органічні речовини
psychoaktívne látky психоактивні
речовини
lebka lebky череп
lekno biele латаття біле
les lesy ліс
lesk блиск
líce líca щока
liečivo liečivá медикамент

M



L

lipa malolistá липа дрібнолистова
list listy лист
lišajník lišajníky лишайник
líška hrdzavá лисиця руда
lúka lúky луг
lupa lupy лупа, збільшувальне скло
lupeň lupene листочок
lýtko lýtka литка

CHEM

konzument konzumenty споживач
koreň korene корінь
koruna koruny крона (дерева)
kosť kosti кістка
hrudná kosť грудна кістка
ramenná kosť плечова кістка
stehenná kosť бедрова кістка
kostra kostry скелет
koža kože шкіра
kôň domáci кінь
králik divý кролик
kras krasy карст
krídlo krídla крилo
kríženie схрещення, перетин, гібридизація
križiak obyčajný хрестовик звичайний
krv кров
krvné skupiny групи крові
krycia sústava  sústava
kryštál kryštály кристалик
kukla kukly лялечка
kura domáca курка домашня
kvasinka kvasinky грибок
kvet kvety квітка
kyselina kyseliny кислота
nukleová kyselina нуклеїнова кислота
kyslík кисень

SJL
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obilnina obilniny зернова культура, злак
objektív об’єктив
oblička obličky нирка
obnoviteľné zdroje energie відновлювані
джерела енергії
obojživelník obojživelníky земноводне
očkovanie щеплення
odpad odpady сміття, залишки, відходи
odroda odrody вид, різновид, сорт
odvar odvary відвар
ochorenie ochorenia хвороба, захворювання
ochrana prírody охорона природи
oko oči око
olejnina olejniny олійна культура
oplodnenie запліднення
oporná sústava  sústava
orgán orgány орган
organizmus organizmy організм
organizmy parazitické паразитарні
організми
organizmy saprofytické сапрофітні
організми, сапротрофи, редуценти
organizmy symbiotické симбіотичні
організми
orgánová sústava  sústava
ovca domáca вівця домашня
ovocie фрукти
ovzdušie атмосфера
oxid uhličitý вуглекислий газ

P

papraď paprade папороть
parazit parazity паразит
parazit vnútorný внутрішній паразит
parazit vonkajší зовнішній паразит
pasienok pasienky пасовище
pazúr pazúry кіготь, пазур
pažerák pažeráky стравохід
päta päty п’ята
pečeň pečene печінка
peľ пилок
pera pery губа
perie hromad. пір’я
pinzeta pinzety пінцет
planktón планктон

plaz plazy плазун, рептилія
plemeno plemená порода
pleseň plesne пліснява, цвіль
pletivo pletivá плетіння, сітка, тканина
plod plody плід
plodina plodiny сільськогосподарська
культура
pľúca pomn. легені
podhubie грибниця
pohlavná dvojtvarosť статева подвійність
pohyb pohyby рух
pohybová sústava  sústava
pokus pokusy спроба
pole polia поле
poľnohospodárstvo землеробство
populácia populácie популяція
potomstvo потомство
potrava potravy їжа, страва
potravinová pyramída харчова піраміда
potravová pyramída харчова, споживча
пірміда
potravové reťazce харчові ланцюги
potravové siete харчові мережі
pozorovanie pozorovania спостереження
pôda pôdy грунт
praslička prasličky хвощ
predkolenie predkolenia гомілка
predlaktie predlaktia передпліччя
premenlivosť змінність, мінливість
prevencia prevencie превенція, запобігання
pŕhľava (žihľava) dvojdomá кропива
дводомна
prieduška priedušky бронхи
priedušnica priedušnice трахея
priemysel промисловість
príroda природа
prispôsobivosť змінність, пластичність,
гнучкість
producent producenty продуцент, виробник
prostredie prostredia середовище
prst prsty палець
prvá pomoc перша допомога
predlekárska prvá pomoc перша
долікарська допомога
púpava lekárska кульбаба лікарська

/62/

/63/

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA
GEG

sad sady сад
samec samce самець
samička samičky самка
semeno semená зерно, сім’я
sinica sinice синьо-зелені водорості
skamenelina skameneliny копалини
skládka skládky звалище
skokan hnedý трав’яна жаба

DEJ

S

skorocel kopijovitý подорожник
ланцетолистний
slimák záhradný равлик садовий
Slnko Сонце
sova lesná сова сіра
spaľovanie горіння
spevavec spevavce співаючі пташки
spoločenstvo spoločenstvá громада
spoločenstvo rastlín громада (царство)
рослин
spoločenstvo živočíchov громада
(царство) тварин
srdce srdcia серце
srdcovo-cievna sústava  sústava
srsť srsti шерсть
stavba tela будова тіла
vonkajšia stavba tela зовнішня будова
тіла
stavec stavce хребець
stavovec stavovce хребетні
stehno stehná бедро
stonka stonky стебло
stres стрес
strom stromy дерево
ihličnatý strom хвойнe дерево
strukovina strukoviny бобові
surovina suroviny сирий матеріал,
необроблений продукт
nerastné suroviny мінеральні продукти,
мінерали
sústava sústavy система
dýchacia sústava дихальна система
krycia sústava покривна система
nervová sústava нервова система
obehová sústava серцево-судинна
система
oporná sústava скелетна система, скелет
orgánová sústava система органів
pohybová sústava м’язова система
regulačné sústavy системи регулювання
(ендокринна, нервова)
rozmnožovacia sústava репродуктивна
система
tráviaca sústava травна система
vylučovacia sústava видільна система

OBN

rameno ramená плече
rastlina rastliny рослина
jedovaté rastliny отруйні рослини
liečivé rastliny лікарські рослини
rebro rebrá ребро
recyklácia recyklácie переробка
reducent reducenty редуцент
regulačné sústavy  sústavy
režim dňa режим дня, розпорядок дня
riasa riasy вія
robotnica robotnice робітниця бджола
медоносна
ročné obdobie пора року
rodičovstvo батьківство
plánované rodičovstvo плановане
батьківство
rozklad organických látok розпад
органічних речовин
rozkladač rozkladače рeдyцeнт
rozmnožovacia sústava  sústava
rozmnožovanie розмноження
rozmnožovanie nepohlavné безстатеве
(нестатеве) розмноження
rozmnožovanie pohlavné статеве
розмноження
ruda rudy руда
ryba ryby риба
rybárstvo рибоводство, риболовство
rybník rybníky ставок
rybnikárstvo ставкoвe рибництво, рибнe
господарство
rybolov риболовля, риболовство
rys ostrovid рись островід



R
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sval svaly м’яз
svalnatá noha м’язова нога нога
у черевоногого молюска
svetlo svetlá світло

Š

škodca škodcovia шкідник
šľachtenie селекція, покращення,
облагородження
šošovka šošovky лінза
štetina štetiny щетина
šťuka obyčajná щука звичайна
šupina šupiny кожура

T

telo telá тіло
tkanivo tkanivá тканина
transfúzia transfúzie переливання
trávenie травлення
tráviaca sústava  sústava
trsť obyčajná очерет звичайний
trúd trúdy трутень
tur domáci бик домашній
tvrdosť твердість
tykadlo tykadlá антенка, щупальце

U/Ú

ucho uši вухо
úľ úle вулик
ulita ulity ракушка
úraz травма
ústa pomn. рот
ústna dutina ротова порожнина
uvoľnenie energie виділення енергії

V

vajce vajcia яйце
vajíčko vajíčka яєчко
včela medonosná бджола медоносна
včelárstvo бжолярство, бджільництво

vírus vírusy вірус
vlákno vlákna волокно
vlna шерсть, вовна
voda vody вода
vŕba biela верба біла, верболіз, білоліз
vrstva vrstvy (etáž) пiднeбiння, ярус,
гоpизoнт
bylinná vrstva трав’яний ярус
kerová vrstva кущoвий ярус
koreňová vrstva підземний ярус
machová vrstva мохвий ярус
stromová vrstva деревний ярус
vstrebávanie поглинання
všežravec všežravce всеїдний
vták vtáky птах
sťahovavé vtáky перелітні птахи
vylučovacia sústava  sústava
vylučovanie виділення, секреція
výtrusnica výtrusnice споровий мішечок
vývin výviny розвиток, еволюція
výživa výživy годування, харчування,
вигодовування
vzduch повітря

Z

záhrada záhrady сад
zdravie здоров‘я
zelenina zeleniny овочі
zemetrasenie zemetrasenia землетрус
zemská kôra земна кора, кора Землі
zemské jadro земне ядро, ядро Землі
zemský plášť земна мантія, мантія Землі
zemský povrch земна поверхня
znak znaky знак
znečistenie забруднення
zobák zobáky дзьоб
zrkadlo zrkadlá дзеркальце
zub zuby зуб
hlodavé zuby різці
zvetrávanie згортання
zviera zvieratá тварина, звір
zvieratá domáce домашні тварини

/64/

DEJ

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

PVO

INF

MAT

živočíchy mnohobunkové багатоклітинні
тварини
životné prejavy життєві прояви
životné prostredie навколишнє середовище
довкілля
životný cyklus життевий цикл
životný štýl стиль життя
žubrienka žubrienky пуголовок

/65/

OBN

žalúdok žalúdky шлунок
žiabre pomn. зябра
žihadlo žihadlá жало
žila žily вена
živina živiny поживна речовина
živočích živočíchy тварина
živočíchy jednobunkové одноклітинні
тварини



Ž
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čas zn. t час
častica častice частина

D/Ď

ďalekohľad ďalekohľady бінокль
dážď dažde дощ
decimeter decimetre zn. dm дециметр
decimeter kubický zn. dm3 дециметр
кубічний
decimeter štvorcový zn. dm2 дециметр
квадратний
deliteľnosť подільність
destilácia дистиляція
dielik dieliky частина
najmenší dielik найменша частина
dĺžka zn. d довжина
dráha дорога
dráha pohybu шлях руху
dúha dúhy веселка

MAT
INF
PVO
PDA
BIO

farba farby колір
farby spektra спектр кольорів
fotoaparát fotoaparáty фотоапарат
fotosyntéza фотосинтез
fyzikálna veličina  veličina

FYZ

Č

F

G

graf grafy діаграма
grafické znázornenie графічне зображення
gram gramy zn. g грам
gram na centimeter kubický zn. g/cm3
грам на сантиметр кубічний
gravitačná sila  sila
gravitačné pole гравітаційне поле
gravitačné zrýchlenie zn. g гравітаційне
прискорення

CHEM

centimeter centimetre zn. cm сантиметр
centimeter kubický zn. cm3 сантиметр
кубічний
centimeter štvorcový zn. cm2 сантиметр
квадратний

VLA

C

GEG

barometer barometre барометр
bezpečnosť безпека
blesk blesky блискавка
bod body точка
pevný bod фіксована точка
rosný bod точка роси

elektrická práca електрична робота
elektrické napätie електрична напруга
elektrické pole електричне поле
elektrický náboj електричний заряд
elektrický obvod електрична схема
elektrický odpor vodiča електричний опір
провідника
elektrický príkon електричний вхід
elektrický prúd електричний струм
elektrický vodič  vodič
elektrometer elektrometre електрометр
elektrón elektróny електрон
elektroskop elektroskopy електроскоп
energia energie енергія
mechanická energia механічна енергія
svetelná energia світлова енергія

H

hmotnosť zn. m вага
hodina zn. h година
hustota zn. ρ густина
hustota kvapaliny густина рідини
hustota plynov густина газів

/69/

DEJ

B

E

OBN

ampér ampéry zn. A ампер
ampérmeter ampérmetre амперметр
atóm atómy атом



A

SJL

FYZIKA / ФІЗИКА

FYZIKA / ФІЗИКА

CH

chyby oka очні вади

I

izolant izolanty ізолят
elektrický izolant електричний ізолят
tepelný izolant тепловий ізолят

J

jadro atómu ядро атома
jednotka fyzikálnej veličiny одиниця
фізичної величини
joule zn. J Джоуль

K

kalibrácia градуювання
kalibrácia teplomera градуювання
термометра
kalória zn. cal калорія
kalorimeter kalorimetre калориметр
kilogram kilogramy zn. kg кілограм
kilometer kilometre zn. km кілометр
kladka kladky блок, важіль
pevná kladka нерухомий блок
voľná kladka рухомий блок
kladkostroj kladkostroje поліпласт,
вантажопідйомний пристрій
kompas kompasy компас
kondenzácia конденсація
kov kovy метал
krehkosť крихкість
kváder kvádre блок
kyvadlo kyvadlá маятник

L

laboratórium laboratóriá лабораторія
látka látky речовина
amorfná látka аморфна речовина
kryštalická látka кристалічна речовина
kvapalná látka рідка речовина
plynná látka газоподібна речовина
tuhá látka тверда речовина

liter litre zn. l літр
lom svetla  svetlo
lúč lúče промінь
rovnobežné svetelné lúče паралельні
світлові промені
rozbiehavé svetelné lúče розсіяні світлові
промені
svetelný lúč світловий промінь
lupa lupy лупа, збільшувальне скло

M

magnet magnety магніт
magnetické pole магнітне поле
materiál materiály матеріал
mechanická energia  energia
mechanická práca zn. W механічна праця
meradlo meradlá вимірювальний прилад
stupnica meradla шкала вимірювання
meranie merania вимірювання
merať meria merajú nedok. міряти,
вимірювати
meteorológia метеорологія
meter metre zn. m метр
meter kubický zn. m3 метр кубічний
meter štvorcový zn. m2 метр квадратний
meter za sekundu zn. m/s метр за секунду
mililiter mililitre zn. ml мілілітр
milimeter milimetre zn. mm міліметр
minúta minúty zn. min хвилина
modelovanie моделювання

N

nadľahčovanie вспливання, виштовхування
nadľahčovanie telies vo vode
виштовхування тіл з води
naklonená rovina похила площина
nestlačiteľnosť нестисливість
neutrón neutróny нейтрон
newton zn. N Ньютон

O

objem zn. V об’єм
odmerať odmeria odmerajú dok. виміряти

/70/

rosný bod  bod
rovnováha síl  sila
rozpínavosť розширення
rýchlosť швидкість

S

sekunda zn. s секунда
sila zn. F сила

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM

šošovka šošovky лінза

T/Ť

/71/

VLA

ťažisko ťažiská центр гравітації
ťažisko telesa гравітація тіла
tekutosť густина
teleso telesá тіло
kvapalné teleso рідке тіло
plávajúce teleso плаваюче тіло
potápajúce sa teleso тіло, що тоне
vzájomné pôsobenie telies взаємодія тіл
vznášajúce sa teleso спливаюче тіло
tepelná kapacita zn. c теплоємність
tepelná rovnováha теплова рівновага
teplo zn. Q тепло

GEG

R

Š

DEJ

páka páky важіль
para pary парa
vodná para водяна пара
pascal zn. Pa Паскаль
Pascalov zákon Закон Паскаля
plameň plamene полум‘я
plyn plyny газ
pohyb pohyby рух
pohyb nerovnomerný нерівномірний рух
pohyb rovnomerný рівномірний рух
pohybová energia telesa zn. Ek кінетична
енергія тіла
polohová energia telesa zn. Ep потенційна
енергія тіла
pokus pokusy спроба
pozorovanie pozorovania спостереження
predmet predmety предмет, об‘єкт
neplávajúce predmety неплаваючі
об‘єкти
plávajúce predmety плаваючі об‘єкти
prístroj prístroje пристрій
optický prístroj оптичний пристрій
protón protóny протон
prúdenie vzduchu потік повітря
pružnosť пружність

OBN

P

gravitačná sila zn. Fg сила гравітації
otáčavé účinky sily обертові ефекти сили
rovnováha síl співвідношення сил
skladanie síl сила складання
tlaková sila сила стискання
trecia sila сила тертя
vonkajšia sila зовнішня сила
silomer silomery динамометр
skupenstvo skupenstvá агрегатний стан
premeny skupenstva зміна агрегатного
стану
stlačiteľnosť стисливість
stupeň Celzia zn. oC ступінь Цельсія
stupnica meradla  meradlo
svetelná energia  energia
svetelné znečistenie світлове забруднення
svetelný lúč  lúč
svetlo svetlá світло
absorbované svetlo поглинуте світло
lom svetla заломлення світла, рефракція
odrazené svetlo відбите світло
prepustené svetlo пропущене світло
rozklad svetla розкладання світла,
дисперсія
šírenie svetla поширення світла
zdroj svetla джерело світла



odmerný valec  valec
odraz svetla відбиття світла
odraz zvuku відбиття звуку
ohm zn. Ω Ом
optický prístroj  prístroj

SJL

FYZIKA / ФІЗИКА

FYZIKA / ФІЗИКА
teplomer teplomery термометр
teplota zn. t теплота
tlak zn. p тиск
atmosférický tlak атмосферний тиск
hydrostatický tlak гідростатичний тиск
tlak vzduchu тиск повітря
tlaková sila  sila
tona zn. t тонна
topenie плавлення
trecia sila  sila
trenie тертя
tuhnutie затвердіння
tvrdosť твердість

V

váha váhy вага, ваги
rovnoramenné váhy терези
valec valce циліндр
odmerný valec вимірювальний циліндр
var кипіння
vedenie провідність
veličina величина
fyzikálna veličina фізична величина
vlhkomer vlhkomery гігрометр

voda vody вода
vodič vodiče провідник
elektrický vodič електричний провідник
tepelný vodič теплопровідник
volt zn. V Вольт
voltmeter voltmetre вольтметр
výkon zn. P потужність
vyparovanie випаровування
vzduch повітря
vzťah ρ = m / V відношення

W

watt zn. W Ватт

Z

zákon odrazu закон відбивання
značka značky позначення

Ž

žiarenie випромінювання
žiarovka žiarovky лампочка

/72/

SJL

CHÉMIA / ХІМІЯ

F

filtrácia фільтрація
fluór zn. F фтор

H

halogén halogény галоген
hmotnostný zlomok вагова частка

PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM

energia energie енергія
etán etány етан
etanol etanoly етанол
etén etény етен
etín etíny етін

J

jed jedy яд
jód zn. I йод

K

kov kovy метал
alkalické kovy лужні метали
kryštalizácia кристалізація
kujnosť ковкість
kyselina kyseliny кислота
kyselina dusičná азотна кислота
kyselina chlorovodíková хлористоводнева
кислота
kyselina octová оцтова кислота
kyselina sírová сірчана кислота
kyselina uhličitá вугільна кислота
kyslík zn. O кисень

/75/

VLA

E

indikátor indikátory індикатор
ión ióny іон
iónová väzba  väzba



deriváty uhľovodíkov похідні вуглеводнів
destilácia дестиляція
draslík zn. K калій
droga drogy лікарський засіб, наркотик

I

GEG

čistenie очищення
čistenie odpadových vôd очищення
стічних вод
čistiaci prostriedok чистячий (миючий) засіб

chémia хімія
chemická reakcia  reakcia
chemická zlúčenina  zlúčenina
chemické deje хімічні дії
chemické značky хімічні позначення
chemický prvok хімічний елемент
chlór zn. Cl хлор
chlorid chloridy хлорид
chlorid draselný хлорид калію
chlorid sodný хлорид натрію

DEJ

bielkovina bielkoviny білок
bróm zn. Br бром
bután butány бутан

D

INF

CH

B

Č

MAT

horľavina horľaviny горюче
horľavosť горючість
hydrogenuhličitan sodný бікарбонат натрію
hydroxid hydroxidy гідроксид
hydroxid draselný гідроксид калію
hydroxid sodný гідроксид натрію
hydroxid vápenatý гідроксид кальцію

acetón acetóny ацетон
alkán alkány алкан
alkén alkény алкен
alkín alkíny алкін
atóm atómy атом
štvorväzbovosť atómu uhlíka
чотиривалентний атом вуглецю

OBN

A

CHÉMIA / ХІМІЯ

L

laboratórium laboratóriá лабораторія
látka látky речовина
chemicky čisté látky хімічно чисті
речовини
rozpustná látka розчинна речовина
lesk lesky блиск
liečivo liečivá лік
lieh liehy алкоголь, спирт, денатурат

M

magnet magnety магніт
magnetizmus магнетизм
metán metány метан
metanol metanoly метанол, метиловий спирт
modrá skalica мідний купорос
molekula molekuly молекула

plast plasty пластик
plyn plyny газ
výfukové plyny вихлопні гази
vzácne plyny рідкісні гази
polyetylén polyetylény поліетилен
polymér polyméry полімер
polymerizácia полімеризація
prací prostriedok засіб для прання
prach пил, пилюка
produkt produkty продукт
propán propány пропан
protón protóny протон

R

ocot octy оцет
odparovanie відпарювання
oxid oxidy оксид
oxid kremičitý діоксид кремнію
oxid siričitý діоксид сірки
oxid sírový тріоксид сірки
oxid uhličitý вуглекислий газ
oxid uhoľnatý моноокис вуглецю,
(чадний газ)
oxid vápenatý оксид кальцію, (негашене
вапно)
oxidy dusíka оксиди азоту

reakcia reakcie реакція
endotermické reakcie ендотермічні
реакції
exotermické reakcie екзотермічні реакції
chemická reakcia хімічна реакція
oxidačno-redukčné reakcie окисновідновні реакції
reaktant reaktanty реагент
reťazec reťazce ланцюг
otvorený reťazec відкритий ланцюг
uhlíkový reťazec вуглецевий ланцюг
uzavretý reťazec замкнутий ланцюг
rozpustnosť розчинність
rozpúšťadlo rozpúšťadlá розчинник
rozpúšťanie розчинення
rozpúšťať sa rozpúšťa rozpúšťajú nedok.
розчиняти
roztok roztoky розчин
kvapalný roztok рідкий розчин
nasýtený roztok насичений розчин
plynný roztok газовий розчин
tuhý roztok твердий розчин
vodný roztok водний розчин

P

S

N

neutralizácia нейтралізація
neutrón neutróny нейтрон

O

parafín parafíny парафіни
periodická tabuľka prvkov періодична
таблиця елементів
pH stupnica шкала рН

sacharid sacharidy сахарид
síran sírany сульфат
síran meďnatý мідний купорос
síran vápenatý сульфат кальцію

/76/

SJL

CHÉMIA / ХІМІЯ

MAT
INF

zásada zásady принцип
zliatina zliatiny сплав
zlúčenina zlúčeniny сполука
chemická zlúčenina хімічна сполука
zlučovanie злиття, сполучення
zmes zmesi суміш
rovnorodé zmesi однорідні суміші
rôznorodé zmesi різнорідні суміші

Ž

GEG

VLA

CHEM

železo zn. Fe залізо

DEJ

väzba väzby зв’язок, валентність
dvojitá väzba подвійний зв’язок,
двовалентність
iónová väzba іонний зв’язок
jednoduchá väzba простий зв’язок
kovalentná väzba ковалентний зв’язок
trojitá väzba потрійний зв’язок,
тривалентність

Z

/77/

OBN

V

PVO

uhličitan uhličitany карбонат
uhličitan sodný карбонат натрію
uhličitan vápenatý карбонат кальцію
uhľovodík uhľovodíky вуглеводень
nasýtené uhľovodíky насичені вуглеводні
nenasýtené uhľovodíky ненасичені
вуглеводні
usadzovanie осідання, випадіння в осад



U

PDA

tuk tuky жир
tvrdosť твердість

BIO

T

vitamín vitamíny вітамін
vlákno vlákna волокно
syntetické vlákna синтетичні волокна
voda vody вода
minerálna voda мінеральна вода
odpadová voda стічна вода
pitná voda питна вода
úžitková voda промислова вода
vodík zn. H водень
vodivosť провідність
elektrická vodivosť електропровідність
tepelná vodivosť теплопровідність
vzorec vzorce формула

FYZ

skupenstvo skupenstvá стан
sodík zn. Na натрій
soľ soli сіль
splodina splodiny продукт, продукт розпаду

časová priamka часова пряма

D

dedina dediny село, селище
deň dni день
sviatočné dni святкові дні
diaľnica diaľnice автострада
div divy чудо, диво
prírodné divy дива природи
divadlo divadlá театр
dolina doliny долина
dom domy дім, будинок
doprava транспорт
nákladná doprava вантажні перевезення
osobná doprava особистий транспорт
pozemná doprava наземний транспорт
vodná doprava водний транспорт
vzdušná doprava повітряний транспорт

MAT
PVO
PDA

G

BIO

galéria galérie галерея
glóbus glóbusy глобус

H

FYZ

hornina horniny скала
hrad hrady замок
hradby obyč. pomn. кpiпоcтні стіни, вaли,
oгopoжa
hranica hranice кордон
hymna hymny гімн

CHEM

Č

farba farby колір
fontána fontány фонтан
fotografia fotografie фотографія

CH

chodník chodníky тротуар, пішохідна зона
chov chovy розведення
chránená krajinná oblasť  oblasť
chránené oblasti  oblasť
chránené územie  územie

VLA

cesta cesty дорога
cestovať cestuje cestujú nedok.
подорожувати
cestovný ruch дорожній рух
cintorín cintoríny цвинтар
vojenský cintorín військове кладовище

F

I

GEG

C

erb erby герб

ihrisko ihriská дитячий майданчик

J

jar jari весна
jarná rovnodennosť весняне рівнодення
jarné prázdniny  prázdniny
jarné sviatky  sviatok

/81/

DEJ

baňa bane шахта
bezpečnostné pravidlá правила безпеки
bicykel bicykle велосипед
budova budovy будівля
bydlisko bydliská місце проживання

E

OBN

B

dopravné značky  značka
dopravný prostriedok транспортних
засобів

INF

adresa adresy адресa
adresa bydliska адреса місця проживання
adresa školy адреса школи
atlas atlasy атлас
auto autá автомобіль, авто, машина
autobus autobusy автобус



A

SJL

VLASTIVEDA / КРАЄЗНАВСТВО

VLASTIVEDA / КРАЄЗНАВСТВО
jaskyňa jaskyne печера
ľadová jaskyňa льодова печера
jazero jazerá озеро
jeseň jesene осінь
jesenná rovnodennosť осіннє рівнодення
jesenné prázdniny  prázdniny
juh південь
juhovýchod південний схід
juhozápad південний захід

K

kaplnka kaplnky каплиця
kaštieľ kaštiele замок
kino kiná кінотеатр
kláštor kláštory монастир
kmeň kmene плем’я
knižnica knižnice бібліотека
kompas kompasy компас
kostol kostoly церква
kostolík kostolíky церковиця
drevený kostolík дерев‘яна церковиця
kotlina kotliny котел
kraj kraje край
krajina krajiny країна, пейзаж
miestna krajina місцевий пейзаж
kras krasy карст
kronika kroniky хронiка, літопис
kúpele pomn. санаторій, курорт
kvapeľ kvaple бурулька

L/Ľ

ľadovec ľadovce льодовик
láva lávy лава
legenda legendy легенда
les lesy ліс
bukový les буковий ліс
dubový les дубовий ліс
ihličnatý les хвойний ліс
listnatý les листяний ліс
lužný les заплавний ліс
smrekový les смерековий ліс
letisko letiská аеропорт
letné prázdniny  prázdniny
leto letá літо

loď lode корабель
lov lovy полювання
lúka lúky луг

M

mapa mapy карта, мапа (географічна)
mapa krajiny карта (мапа) країни
vlastivedná mapa краєзнавча карта (мапа)
mesto mestá місто
banské mesto шахтарське місто
hlavné mesto столиця
krajské mesto обласний центр
kúpeľné mesto курортне місто
mierka mierky масштаб
kreslená mierka зображення масштабу
mierka mapy масштаб карти
mláďa mláďatá дитинча
močiar močiare болото
more moria море
most mosty міст
múzeum múzeá музей

N

nádrž nádrže резервуар
vodná nádrž водосховище
námestie námestia площа
nížina nížiny низовина
noc noci ніч
Nový rok Новий рік

O

obdobie obdobia пора, сезон, період
ročné obdobie пора року
obec obce населений пункт, село,
територіальна одиниця
oblasť oblasti область, регіон
chránená krajinná oblasť заповідна
ландшафтна зона
chránené oblasti заповідні території, зони
obyvateľ obyvatelia мешканець
oddych відпочинок
odpad odpady сміття, залишки, відходи

/82/

radnica radnice мерія
región regióny регіон

MAT
INF
PVO
PDA

S

/83/

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

semafor semafory семафор, світлофор
sever північ
severovýchod північний схід
severozápad північний захід
sídlo sídla поселення, місцезнаходження
(юридична адреса)
vidiecke sídla сільські поселення
skala skaly скала
skamenelina skameneliny скам’янілості
skanzen skanzeny музей просто неба
smer smery напрямок
smer na sever напрямок на північ
socha sochy скульптура
sopka sopky вулкан
starostlivosť догляд, турбота, піклування
starostlivosť o zdravie піклування,
турбота про здоров‘я
starostlivosť o zver v zime турбота про
диких тварин в зимовий період
starostlivosť živočíchov o mláďatá
турбота тварин про потомство
sútok sútoky злиття
svetová strana сторона світу
sviatok sviatky свято
jarné sviatky Весняні свята
veľkonočné sviatky Великодні свята
zimné sviatky Зимові свята

DEJ

R

rekreácia rekreácie оздоровчий відпочинок
republika republiky республіка
samostatná republika самостійна
республіка
Slovenská republika Словацька
Республіка
rezervácia rezervácie заповідник
mestská pamiatková rezervácia міський
культурний заповідник
prírodná rezervácia природний
заповідник
rieka rieky ріка, річка
rodák rodáci уродженець
významný rodák знаменитий уродженець
rybník rybníky став, ставок

OBN

pamätihodnosť pamätihodnosti пам‘ятка
pamätník pamätníky пам’ятник
pamiatka pamiatky пам’ятка
historická pamiatka історична пам‘ятка
kultúrne pamiatky культурні пам’ятки
kultúrnohistorická pamiatka культурноісторична пам‘ятка
prírodné pamiatky природні пам’ятки
Pamiatka zosnulých (Dušičky) День
поминання померлих
park parky парк
národný park національний парк
pasienok pasienky пасовища
pečať pečate печатка
pieseň piesne пісня
plán plány план
plán cesty план подорожі
plán obce план населеного пункту
pleso plesá гірське озеро
pohorie pohoria гірський масив, гори
pole polia поле
potok potoky потік, струмок
povesť povesti переказ, легенда
prales pralesy праліси
prameň pramene джерело
minerálne pramene мінерльні джерела
prázdniny pomn. канікули
jarné prázdniny весняні канікули
jesenné prázdniny осінні канікули
letné prázdniny літні канікули
zimné prázdniny зимові канікули
predok predkovia предок
priehrada priehrady дамба
priechod pre chodcov пішохідний перехід
priepasť priepasti провалля, прірва
priesmyk priesmyky перевал
príroda природа
prístav prístavy порт
púšť púšte пустеля



P

SJL

VLASTIVEDA / КРАЄЗНАВСТВО

VLASTIVEDA / КРАЄЗНАВСТВО

Š

škola školy школа
štát štáty країна, держава
susedné štáty сусідні країни, держави,
країни-сусіди
štátna vlajka  vlajka
štátny symbol державний символ
štátny znak державний герб
štít štíty щит

T

tieň tiene тінь
poludňajší tieň полуденна тінь
továreň továrne завод
tradícia tradície традиція

U/Ú

ulica ulice вулиця
úroda úrody урожай
územie územia територія, зона
chránené územie заповідна зона,
заповідник

V

Veľká noc Паска, Великдень
veža veže вежа
Vianoce pomn. Різдво
vlajka vlajky прапор
štátna vlajka державний прапор
vlak vlaky потяг
voda vody вода
podzemná voda підземна вода

vodný tok водний потік
vodopád vodopády водоспад
vodstvo водна система
vojna vojny війна
druhá svetová vojna Друга світова війна
prvá svetová vojna Перша світова війна
vrch vrchy пагорб, гора
východ схід
výlet výlety похід
vzdušná čiara повітряна лінія

Z

záhrada záhrady сад
zámok zámky замок
západ захід
zber збір
zber úrody збір урожаю
zima zimy зима
zimné prázdniny  prázdniny
zimné sviatky  sviatok
značka značky вказівник, вказівний знак
dopravné značky дорожні знаки
turistické značky туристичні знаки
znaky na mape знаки (символи) на карті
(мапі)
zoologická záhrada зоопарк
zrúcanina zrúcaniny руїна
zver звір

Ž

železnica železnice залізниця
živočích živočíchy тварина

/84/

F

Afrika Африка
Amerika Америка
Antarktída Антарктида
Arktída Арктика
atlas atlasy атлас
atmosféra атмосфера
Austrália Австралiя
Ázia Азія

farba farby колір
fáza Mesiaca фаза місяця
fotografia fotografie фотографія

FYZ

chránená krajinná oblasť  oblasť
chránené oblasti  oblasť
chránené územie  územie

I

VLA

islam іслам

J

DEJ
OBN

/87/

GEG

jar jari весна
jarná rovnodennosť весняне рівнодення
jaskyňa jaskyne печера
ľadová jaskyňa льодова печера
jasno prísl. ясно, світло
jazero jazerá озеро
jeseň jesene осінь
jesenná rovnodennosť осіннє рівнодення
judaizmus іудаїзм
juh південь



ekosystém ekosystémy екосистема
erózia ерозія
Európa Європа

CH

CHEM

čas časy час
stredoeurópsky čas
середньоєвропейський час
svetový čas світовий час
činnosť ľadovcov дія (активнiсть) льодовикa
činnosť ľadu дія льоду
činnosť vetra дія вітру

BIO

hinduizmus індуїзм
hornina horniny скала
hospodárstvo hospodárstva економіка
hranica hranice кордон
hurikán hurikány ураган
hustota zaľudnenia густота населення
hviezda hviezdy зірка

cesta cesty дорога
cestovný ruch дорожній рух
cunami s. i ž. цунамі

E

PDA

H

C

dážď dažde дощ
dedina dediny село, селище
deň dni день
dolina doliny долина
dopad slnečných lúčov  slnečné lúče
družica družice супутник

PVO

galaxia galaxie галактика
geografia географія
geografická sieť географічна мережа
globálne otepľovanie глобальне потепління
glóbus glóbusy глобус
graf grafy графік

baňa bane шахта
budhizmus буддизм
búrka búrky гроза

D

INF

G

B

Č

MAT

A

SJL

GEOGRAFIA / ГЕOГРАФІЯ

GEOGRAFIA / ГЕOГРАФІЯ

M

juhovýchod південний схід
juhozápad південний захід
Jupiter Юпітер
južný pól південний полюс

K

kaňon kaňony каньйон
kartograf kartografi картограф
kartografia картографія
klimatické oblasti  oblasť
kométa комета
kompas kompasy компас
kontinent kontinenty континент
kontinentalita континентальність
kotlina kotliny котел
kraj kraje край
krajina krajiny країна, пейзаж
polárna krajina полярна країна
subtropická krajina субтропічна країна
vysokohorská krajina високогірна країна
kras krasy карст
kráter krátery кратер
kresťanstvo християнство

L/Ľ

ľad ľady лід
ľadovec ľadovce льодовик
pevninské ľadovce материкові льодовики
láva lávy лава
les lesy ліс
bukový les буковий ліс
dubový les дубовий ліс
ihličnaté lesy mierneho pásma помірні
хвойні ліси
ihličnatý les хвойний ліс
listnaté lesy mierneho pásma помірні
листяні ліси
listnatý les листяний ліс
lužný les заплавний ліс
smrekový les смерековий ліс
tropický dažďový les тропічні ліси
leto letá літо
lúka lúky луг

magma магма
mapa mapy карта, мапа (географічна)
turistická mapa туристична мапа, карта
Mars Марс
Merkúr Меркурій
Mesiac Місяць
mesto mestá місто
hlavné mesto столиця
meteorológia метеорологія
mierka mierky масштаб
mierka mapy масштаб карти
miešanec miešanci суміш
monzún monzúny мусон
more moria море

N

náboženské zloženie релігійний склад
nadmorská výška висота над рівнем моря
nádrž nádrže резервуар
umelé vodné nádrže штучні резервуари
для води
vodná nádrž водосховище
národnostné zloženie етнічний склад
Neptún Нептун
nížina nížiny низовина
noc noci ніч
nov новий місяць

O

obdobie obdobia пора, сезон, період
ročné obdobie пора року
obec obce населений пункт, село,
територіальна одиниця
obeh Zeme okolo Slnka  Zem
objav objavy вияв, відкриття
zámorský objav Великі географічні
відкриття
oblak oblaky хмара
oblasť oblasti область, регіон
chránená krajinná oblasť заповідна
ландшафтна зона
chránené oblasti заповідні території,
зони

/88/

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA

R

/89/

GEG

rastlina rastliny рослина
región regióny регіон
republika republiky республіка
rezervácia rezervácie заповідник
mestská pamiatková rezervácia міський
культурний заповідник
prírodná rezervácia природний
заповідник
rieka rieky ріка, річка
rok roky рік

DEJ

pamiatka pamiatky пам’ятка
kultúrne pamiatky культурні пам’ятки
kultúrnohistorická pamiatka культурноісторична пам‘ятка
prírodné pamiatky природні пам’ятки
panva panvy панва
park parky парк
národný park національний парк
pasát pasáty пасат
pasienok pasienky пасовища
pásmo pásma пасмо
časové pásma часові пояси
podnebné pásma кліматичні пояси
rastlinné pásma рослинні пояси
teplotné pásma теплові пояси
plán plány план
planéta planéty планета
planina planiny рівнина
pleso plesá гірське озеро
plošina plošiny платформа
pobrežie pobrežia узбережжя
počasie погода
podnebie клімат (піднебіння)

OBN

P

pohorie pohoria гірський масив, гори
polárna noc полярна ніч
polárne stanice полярні станції
polárny deň полярний день
polárny kruh полярне коло
južný polárny kruh південне полярне
коло
severný polárny kruh північне полярне
коло
pologuľa pologule півкуля
severná a južná pologuľa північна і
південня півкуля
východná a západná pologuľa східна і
західна півкуля
polojasno prísl. напівясно
polostrov polostrovy півострів
poludník poludníky меридіан
nultý poludník нульовий меридіан
populácia populácie популяція
potok potoky потік, струмок
povodie povodia вододіл
prales pralesy праліси
prameň pramene джерело
minerálne pramene мінерльні джерела
termálne pramene термальні джерела
priehrada priehrady дамба
prieliv prielivy протока
prieplav prieplavy канал
priesmyk priesmyky перевал
príliv prílivy прилив
prisťahovalectvo переселення
púšť púšte пустеля



klimatické oblasti кліматичні зони
obratník obratníky тропік
obratník Kozorožca тропік Козерога
obyvateľ obyvatelia мешканець
pôvodní obyvatelia корінні мешканці,
населення
obyvateľstvo hromad. населення
rozmiestnenie obyvateľstva розподіл
населення
štruktúra obyvateľstva структура
населення
oceán oceány океан
svetový oceán світовий океан
Oceánia Океанія
odliv odlivy відплив, відлив
ochrana prírody охорона природи
Orion Оріон
ostrov ostrovy острів
ovzdušie повітря

SJL

GEOGRAFIA / ГЕOГРАФІЯ

GEOGRAFIA / ГЕOГРАФІЯ

T

ropa ropy нафта
rovník rovníky екватор
rovnobežka rovnobežky паралель
rozmiestnenie obyvateľstva  obyvateľstvo
rozvodie rozvodia вододіл

S

tajfún tajfúny тайфун
teplota teploty температура
terén terény поле
tornádo tornáda торнадо
tundra tundry тундра

Saturn Сатурн
savana savany савана
sever північ
severný pól північний полюс
severovýchod північний схід
severozápad північний захід
sídlo sídla поселення, місцезнаходження
(юридична адреса)
vidiecke sídla сільські поселення
slnečná sústava сонячна ситема
slnečné lúče сонячне проміння
dopad slnečných lúčov падіння сонячних
променів
slnečné žiarenie  žiarenie
Slnko Сонце
slnovrat slnovraty сонцестояння
letný slnovrat літнє сонцестояння
zimný slnovrat зимове сонцестояння
smerovník smerovníky вказівник, вказівний
знак
sneh сніг
sopka sopky вулкан
spln splny повний місяць
step stepi степ
surovina suroviny сировина
nerastné suroviny мінерали
sútok sútoky злиття
svetadiel svetadiely частина світу, материк
svetová strana сторона світу

Š

šírková pásmovitosť пропускна здатність
štát štáty країна, держава
susedné štáty сусідні країни, держави,
країни-сусіди
štít štíty щит

U/Ú

úmorie úmoria басейн моря
Urán Уран
útes útesy скала
koralové útesy коралові рифи
územie územia територія, зона
chránené územie заповідна зона,
заповідник

V

vegetačný stupeň стадія вегетації
Veľký voz великий ківш, Великий віз
Venuša Венера
vesmír всесвіт
vietor vetry вітер
víchrica víchrice ураган, буревій, вихор
voda vody вода
podzemná voda підземна вода
vodný tok водний потік
vodopád vodopády водоспад
vodstvo водна система
vrch vrchy пагорб, гора
vrstevnica vrstevnice гоpизoнтaль
východ схід
výšková stupňovitosť ступінчастість
vzduch повітря

Z

záliv zálivy залив, протока
zamračené похмуро, захмарено
západ захід
Zem Земля
guľatý tvar Zeme куляста форма Землі
obeh Zeme okolo Slnka обертання Землі
довкола Сонця

/90/

MAT

znaky na mape знаки (символи) на карті
(мапі)
zrážky mn. č. опади

INF

Ž

/91/

OBN

DEJ

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

PVO

železnica železnice залізниця
žiarenie žiarenia випромінювання радіація
slnečné žiarenie сонячне світло, сонячне
випромінювання
živočích živočíchy тварина



otáčanie Zeme обертання Землі
zemepisná dĺžka географічна довгота
zemepisná šírka географічна широта
zemetrasenie zemetrasenia землетрус
zemská kôra земна кора, кора Землі
zemská os земна вісь
sklon zemskej osi нахил земної осі
zemské jadro земне ядро, ядро Землі
zemský plášť земна мантія, мантія Землі
zemský povrch земна поверхня
zima zimy зима
značka značky вказівник, вказівний знак
turistické značky туристичні знаки

SJL

GEOGRAFIA / ГЕOГРАФІЯ

Č

čas časy час
historický čas історичний час
prírodný čas природний час
časová priamka часова пряма

D

dátum dátumy дата
dedičstvo dedičstvá спадок, спадщина
dedina dediny село
dejepis історія

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ

encyklopédia encyklopédie енциклопедія
erb erby герб
etnikum etniká етнічна приналежність
Európska únia Европейський союз

CHEM

cech cechy чех
centralizácia централізація
centralizmus централізм
cirkev cirkvi церква
cisár cisári імператор, цісар, кесар
cisárstvo cisárstva цісарство
civilizácia civilizácie цивілізації
riečne civilizácie річкові цивілізації

E

F

fašistická os фашистська вісь
fašizmus фашизм
fotografia fotografie фотографія
front fronty фронт
východný front східний фронт
západný front західний фронт

VLA

C

G

GEG

Biblia Біблія
blok bloky блок
hospodársky blok господарський блок
vojenský blok воєнний блок
východný blok східний блок
bronz бронза
budúcnosť майбутнє
bydlisko bydliská проживання

galéria galérie галерея
generácia generácie генерація
glóbus glóbusy глобус

DEJ

B

dejiny pomn. історія
národné dejiny історії народів
svetové dejiny історії світу
deľba práce розподіл праці
demokracia demokracie демократія
aténska demokracia антична демократія
parlamentná demokracia парламентська
демократія
deportácia deportácie депортація
desaťročie desaťročia десятиліття
diktatúra diktatúry диктатура
disident disidenti десидент
doba doby доба, вік
kamenná doba кам’яна доба
moderná doba сучасна доба
železná doba залізна доба, залізний вік
Dohoda Договір
dôsledok dôsledky результат
duchovenstvo духовенство
dynastia dynastie династія

H

história історія

/95/

OBN

arbitráž arbitráže арбітраж
archeológ archeológovia археолог
archeológia археологія
archeologický výskum археологічнe
дослідження
archív archívy aрхів
archivár archivári архівіст
ateizmus атеїзм
atlas atlasy атлас



A
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DEJEPIS / ІСТОРІЯ
historik historici історик
holokaust голокост
hospodárstvo hospodárstva економіка
hrad hrady замок
hranica hranice кордон
rímske hranice римські кордони
humanizmus гуманізм

kolektivizácia колективізація
kolónia kolónie колонія
kolonializmus колоніалізм
kolonizácia колонізація
komunizmus комунізм
koncentračný tábor концентраційний табір
konflikt konflikty конфлікт
kongres конгрес
Viedenský kongres Віденський конгрес
Korán Коран
kostol kostoly церква, коcтьoл
kráľ králi король
kráľovstvo kráľovstvá королівство
kresťanstvo християнство
kronika kroniky хроніка
školská kronika шкільна хроніка
kultúra kultúry культура
antická kultúra антична культура
stretávanie kultúr зустріч культур

I

industrializácia індустріалізація
integrácia інтеграція
európska integrácia європейська
інтеграція
internet інтернет
islam iслам

J

jazyk jazyky мова (язик)
národný jazyk національна мова
spisovný jazyk літературна мова
judaizmus іудаїзм

K

L

kalendár kalendáre календар
kameň kamene камінь
kartograf kartografi картограф
kartografia картографія
kaštieľ kaštiele замок
katolík katolíci католик
keramika keramiky кераміка
kláštor kláštory монастир
klin kliny клин
pästný klin кулачний клин
kmeň kmene плем’я
kniežactvo kniežactvá князівство
kniha knihy книга
kníhtlač kníhtlače високий друк, книгодрук
knižnica knižnice бібліотека
koalícia koalície коаліція
protihitlerovská koalícia антигітлерівська
коаліція
kódex kódexy кодекс
židovský kódex єврейський кодекс

legenda legendy легенда
légia légie легіон
československé légie чехословацькі
легіони
rímske légie римські легіони
léno léna лено
lénny systém  systém
letopočet letopočty літочислення
lovec lovci мисливець

M

maďarizácia мадяризація
manifestácia manifestácie маніфестація,
демонстрація
sviečková manifestácia маніфестація,
демонстрація зі свічками
manufaktúra manufaktúry мануфактура
mapa mapy мапа, карта
dejepisná mapa історична мапа, карта
zemepisná mapa географічна мапа, карта
materiál materiály матеріал
obrazový materiál зображувальний
матеріал

/96/

obdobie obdobia період
historické obdobie історичний період
medzivojnové obdobie міжвоєнний
період
obec obce населений пункт, село,
територіальна одиниця
obeť obete жертва
objav objavy вияв
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MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM
VLA
GEG

O

pamätihodnosť pamätihodnosti пам‘ятка
pamätník pamätníky пам’ятник
pamiatka pamiatky пам‘яткa
parlament parlamenty парламент
pečať pečate печатка
písmo písma пиcьмo
hláskové písmo пиcьмo звукoвe
klinové písmo пиcьмo клинoвe
poddaný poddaní підданий
polis поліс
pomník pomníky пам‘ятник
povstanie povstania повстання
protihabsburgské povstanie
антигабсбурзьке повстання
Slovenské národné povstanie Словацьке
народне повстання
práca práce праця, робота
detská práca дитяча праця
prameň pramene джерело
grafické pramene графічні джерела
historické pramene історичні джерела
hmotné pramene матеріальні джерела
obrazové pramene зображувальні
джерела
písomné pramene письмові джерела
pravek передісторія
predok predkovia предок

DEJ

náboženské zloženie релігійний склад
náboženstvo náboženstvá релігія
nacionalizmus націоналізм
nacizmus нацизм
národ národy народ
národnosť národnosti національність
národnostná menšina  menšina
národnostné zloženie етнічний склад
nástroj nástroje інструмент
kamenný nástroj кам’яний інструмент
kovový nástroj залізний інструмент
normalizácia нормалізація
novovek новий час, нова епоха

P

OBN

N

zámorský objav заморський вияв
obyvateľ obyvatelia мешканець
obyvateľstvo hromad. населення
mestské obyvateľstvo міське населення
obživa засоби до існування
odboj odboje опір
domáci odboj домашній опір
protifašistický odboj антифашистський
опір
zahraničný odboj закордонний опір
okupácia okupácie окупація
olympijské hry Олімпійські ігри
oppidum тимчасове місто-фортеця періоду
Римської імперії, укріплений центр у
залізному віці в Центральній Європі
osvietenstvo просвітлення



meď мед
médium médiá преса, засоби масової
інформації (ЗМІ)
medzník medzníky орієнтир
menšina menšiny меншина
národnostná menšina національна
меншина
mesiac mesiace місяць
mesto mestá місто
banské mesto шахтарське місто
stredoveké mesto середньовічне місто
mešťan mešťania міщанин
mier мир
militarizácia мілітаризація
minulosť минуле
modernizácia модернізація
monarchia monarchie монархія
múzeum múzeá музей
mýtus mýty міф

SJL
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prevrat prevraty переворот
príčina príčiny причина
príslušník príslušníci родич
rodinný príslušník родич, член сім’ї
prisťahovalectvo переселення
prítomnosť присутність
proces procesy процес
politický proces політичний процес
protestant protestanti протестант
protireformácia антиреформація
pyramída pyramídy піраміда

R

rakúsko-uhorské vyrovnanie австроугорське зрівнювання, компенсація
reforma reformy реформа
tereziánske a jozefínske reformy
Реформи Марії-Терезії та Йозефа II
reformácia реформація
región regióny реформація
remeselník remeselníci ремісник
renesancia ренесанс
republika republiky республіка
Rímska republika Римська республіка
revolúcia revolúcie революція
nežná revolúcia ніжна революція
priemyselná revolúcia промислова
революція
Veľká francúzska revolúcia Велика
французька революція
revolučný rok 1848/49  rok
režim režimy режим
totalitný režim тоталітарний режим
Riman Rimania римлянин
ríša ríše імперія
Rímska ríša Римська імперія
robotník robotníci робітник
rodostrom rodostromy родинне дерево,
дерево роду
rok roky рік
revolučný rok 1848/49 рік революції
1848/49
roľník roľníci землероб, селянин

S

skanzen skanzeny музей просто неба
spoločnosť spoločnosti суспільство,
компанія
stredoveká spoločnosť середньовічне
суспільство
vrstvy spoločnosti суспільний розподіл,
суспільні групи (прошарки)
spolok spolky асоціація
spoluobčan spoluobčania співгромадянин
starovek стародавній час, античність
storočie storočia сторіччя, століття
stredovek середньовіччя
svet svety світ
novoveký svet сучасний світ
praveký svet доісторичний світ
staroveký svet античний, стародавній світ
stredoveký svet середньовічний світ
sviatok sviatky свято
systém systémy система
lénny systém ленна система, система
феодальних відносин
politický systém політична система

Š

školstvo освіта
šľachta hromad. шляхта
štát štáty держава, країна
mestský štát міська держава
národný štát національна держава,
держава-нація
nástupnícke štáty державиправонаступниці

T

technika techniky техніка
tisícročie tisícročia тисячоліття
totalita totality тотальність
továreň továrne завод
tradícia tradície традиція
Trojspolok Троїстий союз

/98/

INF
PVO

zákon zákony закон
zákonník zákonníky кодекс
zázemie фон, база, забезпечення
zberač zberači колектор, збирач
znárodnenie націоналізація

PDA

Ž

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

železná opona залізна завіса
železo залізо
župa župy жупа

DEJ

vazal vazali васал
veda vedy наука
veža veže вежа
vojak vojaci солдат
detský vojak дитина-солдат
vojna vojny війна
druhá svetová vojna друга світова війна
jadrová vojna ядерна війна
prvá svetová vojna перша світова війна
studená vojna холодна війна

Z

/99/

OBN

V

totálna vojna тотальна війна
výprava výpravy похід
križiacke výpravy хрестові походи
vysťahovalectvo виселення

MAT

univerzita univerzity університет
ústava ústavy конституція
Ústava Slovenskej republiky Конституція
Словацької республіки
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D

dedičnosť спадковість
dedina dediny село
demokracia demokracie демократія
nepriama demokracia непряма
демократія
priama demokracia пряма демократія
princíp demokracie принцип демократії
deň dni день

MAT
INF
PVO
PDA
BIO

čas časy час
voľný čas вільний час
činnosť činnosti діяльність
charitatívna činnosť благочинність,
благочинна діяльність
mimoškolská činnosť позашкільна
дільність
mimovyučovacia činnosť позакласна
діяльність
člen členovia член
člen rodiny  rodina
človek ľudia людина
zdravotne postihnutý človek інвалід,
людина з обмеженими можливостями

FYZ

Č

F

funkcia rodiny  rodina
funkcia vlády  vláda

CHEM

cestovný ruch дорожній рух
cirkev cirkvi церква

ekonómia економія
ekonomická otázka економічне запитання
ekonomický život економічне життя
ekonomika ekonomiky економіка
príkazová ekonomika командна
економіка
trhová ekonomika ринкова економіка
zmiešaná ekonomika змішана економіка
erb erby герб
etnikum etniká етнічна приналежність
Európska únia Европейський союз
extrémizmus екстремізм

G

gramotnosť gramotnosti грамотність
finančná gramotnosť фінансова
грамотність

VLA

C

E

H

hierarchia ієрархія
hodnota hodnoty цінності
hymna hymny гімн

GEG

budúcnosť майбутнє
bydlisko bydliská проживання

CH

DEJ

B

deň pracovného pokoja вихідний день
pamätný deň день пам’яті
dieťa deti дитина
diskriminácia дискримінація
prejav diskriminácie вияв, прояв
дискримінації
dobrovoľníctvo волонтерство
dôsledok dôsledky результат

charakterová vlastnosť  vlastnosť

/103/

OBN

anorexia анорексія
analýza analýzy аналіз
angažovanosť ангажованість
občianska angažovanosť суспільна
ангажованість
ateizmus атеїзм
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I

identita тотожність, ідентичність
individualita особливість, індивідуальність
inštitúcia inštitúcie інституція
banková inštitúcia банкова інституція
inštitúcia EÚ інституція ЕС
nebanková inštitúcia небанкова інституція
islam iслам

médium médiá преса, засоби масової
інформації (ЗМІ)
menšina menšiny меншина
národnostná menšina національна
меншина
mesto mestá місто
mier мир
migrácia міграція
minulosť минуле

J

N

jazyk jazyky мова (язик)
národný jazyk національна мова
jednotlivec jednotlivci індивідуум, індивід,
особистість

K

kariéra kariéry кар’єра
kolektív kolektívy колектив
komunikácia komunikácie комунікація
asertívna komunikácia асертивна
комунікація
efektívna komunikácia ефективна
комунікаця
sociálna komunikácia соціальна
комунікація
konanie konania процес, дія
protiprávne konanie протиправна дія
konflikt konflikty конфлікт
kresťanstvo християнство
kronika kroniky хроніка
školská kronika шкільна хроніка
kult kulty культ
kultúra kultúry культура
kupujúci kupujúci покупець

L/Ľ

legenda legendy легенда
ľudské práva a slobody  právo

M

manipulovať manipuluje manipulujú nedok.
маніпулювати

náboženstvo náboženstvá релігія
napätie napätia напруга
politické napätie політична напруга
sociálne napätie соціальна напруга
národ národy народ
národnosť národnosti національність
národnostná menšina  menšina
názor názory погляд
nevina невинність
norma normy норма
právne normy правові норми

O

občan občania громадянин
občianstvo громадянство
obec obce населений пункт, село,
найменша територіальна одиниця
obezita ожиріння
obhajoba obhajoby захист
oddych відпочинок
opodstatnenosť виправдання
osobnosť osobnosti особистість
osobnosť človeka людська особистість
typ osobnosti тип особистості

P

pamäť pamäte пам’ять
pamiatka pamiatky пам‘яткa
parlament parlamenty парламент
pasivita пасивність
pečať pečate печатка
plán plány план
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MAT

profesia profesie професія
profesijná orientácia професійна
орієнтація

INF

R

VLA

CHEM

FYZ

BIO

PDA

PVO

rasa rasy раса
rasizmus расизм
región regióny регіон
reklamácia reklamácie рекламація
republika republiky республіка
Slovenská republika Словацька
республіка
riziko riziká ризик
miera rizika міра ризику
rodič rodičia батько, мати, батьки (тато,
мама)
rodina rodiny сім’я, родина
člen rodiny член сім’ї
funkcia rodiny сімейна функція
poslanie rodiny сімейна місія
rodokmeň rodokmene родовід
rodostrom rodostromy родинне дерево,
дерево роду
rola roly роль
spoločenská rola суспільна (соціальна)
роль
rozdiel rozdiely різниця
rozmanitosť rozmanitosti різноманіття
rozpočet rozpočty бюджет
osobný rozpočet особистий бюджет
rodinný rozpočet сімейний бюджет
rozvod rozvody розлучення

S

DEJ
OBN
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GEG

samospráva samosprávy самоврядування
školská samospráva шкільне
самоврядування
triedna samospráva класне
самоврядування
sekta sekty секта
schopnosť schopnosti здібність
skupina skupiny група
sociálne skupiny соціальні групи
sloboda slobody свобода



územný plán територіальний план
podnikanie бізнес, підприємницька
діяльність
základné formy podnikania базові форми
бізнесу
podnikateľ podnikatelia бізнесмен
pohlavie pohlavia стать
porušovanie порушення
postavenie postavenia положення, статус
postavenie jednotlivca індивідуальний
статус
postoj postoje позиція, ставлення,
відношення
postup postupy 1. послідовність, 2. рух
вперед, 3. поведінка, дія, 4. процес, 5.
спосіб, порядок, 6. процедура
potreba potreby потреба
povinnosť povinnosti обов’язок
povolanie povolania професія
voľba povolania вибір професії
pozícia pozície позиція
pravidlo pravidlá правило
právo práva право
Dohovor o právach dieťaťa Конвенція
про права дитини
ľudské práva a slobody права і свободи
людини
ľudské práva права людини
práva dieťaťa права дитини
právna spôsobilosť  spôsobilosť
právne normy  norma
právny predpis  predpis
predávajúci predávajúci продавець
predpis predpisy рецепт, вказівка, норма
právny predpis правова норма
predsudok predsudky упередження
prezumpcia neviny презумпція
невинуватості
priateľ priatelia друг
príbuzný príbuzní родич
príčina príčiny причина
príklad príklady приклад, зразок
prínos prínosy вигода
prisťahovalectvo переселення
prítomnosť присутність
problém problémy проблема

SJL
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ľudská sloboda свобода людини
služba služby обслуговування, послуга
socializácia соціалізація
socializácia jednotlivca соціалізація
особистості
spoločenstvo spoločenstvá громада
spoločnosť spoločnosti компанія, фірма
fungovanie spoločnosti функціонування
компанії
štruktúra spoločnosti структура компанії
vrstva spoločnosti суспільний розподіл,
суспільні групи (прошарки)
spolunažívanie спільне проживання
viacgeneračné spolunažívanie
співіснування декількох поколінь
spoluobčan spoluobčania співгромадянини
spolupráca spolupráce співпраця
spotreba spotreby використання,
споживання
spotrebiteľ spotrebitelia споживач
ochrana spotrebiteľa захист споживача
spôsobilosť spôsobilosti дієздатність,
компетентність
právna spôsobilosť правова дієздатність
spôsobilosť na povolanie професійна
дієздатність (компетентність)
spôsobilosť na právne úkony правова
дієздатність (компетентність)
starosta starostovia міський голова
status statusy статус
stereotyp stereotypy стереотип
rodový stereotyp родовий (сімейний)
стереотип
stres стрес
súčasnosť сучасність
sused susedia сусід
súťaženie конкуренція, змагання
svet svety світ
sviatok sviatky свято
štátny sviatok державне свято
symbol symboly символ
štátny symbol державний символ
systém systémy система
politický systém політична система

Š

šikanovanie знущання, цькування
škola školy школа
školská samospráva  samospráva
školská trieda  trieda
školský poriadok шкільний порядок
školstvo освіта
štát štáty держава
štátna moc державна влада
štátny symbol  symbol

T

temperament temperamenty темперамент
terorizmus тероризм
tolerancia tolerancie толерантність
tovar tovary товар
továreň továrne завод
tradícia tradície традиція
trh trhy ринок
trhová ekonomika  ekonomika
trhový mechanizmus ринковий механізм
trieda triedy клас
školská trieda шкільний клас
tvorivosť творчість

U/Ú

učenie навчання
učiteľ učitelia вчитель
učiteľka učiteľky вчителька
úrad úrady установа
urbanizácia урбанізація
ústava ústavy конституція
Ústava Slovenskej republiky Конституція
Словацької республіки
utečenec utečenci біженець

V

vandalizmus вандалізм
vedomie свідомість
občianske vedomie громадянська
свідомість
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MAT

medziľudské vzťahy людські відносини
sociálne vzťahy соціальні відносини

Z

PDA

PVO

INF

zdravie здоров‘я
zdroj zdroje джерело, ресурс
zmena zmeny зміна
sociálna zmena соціальна зміна
znak znaky знак, символ
znak rodiny знак, символ сім’ї
znak štátu державний знак, символ
zodpovednosť відповідальність
trestná zodpovednosť кримінальна
відповідальність

Ž

BIO

žiacka školská rada учнівська шкільна
рада
žiak žiaci учень, школяр
životný štýl стиль життя
župa župy жупа

OBN
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DEJ

GEG

VLA

CHEM

FYZ

sociálne vedomie соціальна (суспільна)
свідомість
vek вік
vláda vlády влада
forma vlády форма влади
funkcia vlády функція влади
vlajka vlajky прапор
vlasť батьківщина
vlastnosť vlastnosti властивість,
характеристика, риса
charakterová vlastnosť риса характеру
vojna vojny війна
voľby pomn. вибори
komunálne voľby місцеві (муніципальні)
вибори
parlamentné voľby парламентські
вибори
prezidentské voľby президентські вибори
výber výbery вибір
význam významy значення, суть
vzdelanie освіта
vzor vzory зразок, взірець
vzťah vzťahy відносини

SJL

OBČIANSKA NÁUKA / СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО

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 /
ПРИКЛАДАМИ ВІДМІНЮВАННЯ ТА ЧАСІВ
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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