ekosystém ekosystémy hệ sinh thái
erózia sự xói mòn
Európa châu Âu

F

K

dážď dažde mưa
dedina dediny làng
deň dni ngày
dolina doliny thung lũng
dopad slnečných lúčovslnečné lúče
družica družice vệ tinh

E

farba farby màu sắc
fáza Mesiaca chu kỳ mặt Trăng
fotografia fotografie tấm ảnh

G

galaxia galaxie ngân hà, thiên hà
geografia địa lý
geografická sieť mạng lưới địa lý
globálne otepľovanie sựhâm nóng toàn cầu

MAT
INF
PVO

J

jar jari mùa xuân
jarná rovnodennosť phân điểm xuân
jaskyňa jaskyne cái hang động
ľadová jaskyňa hang động băng đá
jasno prísl. rõ ràng
jazero jazerá hồ nước
jeseň jesene mùa thu
jesenná rovnodennosťphân điểm thu
judaizmus đạo Do Thái
juh phía nam
juhovýchod đông nam
juhozápad đông tây
Jupiter sao Mộc
južný pól Nam cực

D

PDA

islam đạo Hồi

BIO

čas časy thời gian

I

FYZ

Č

chránená krajinná oblasťoblasť
chránené oblastioblasť
chránené územieúzemie

CHEM

cesta cesty con đường
cestovný ruch ngành du lịch
cunami s. i ž. sóng thần

CH

VLA

C

hinduizmus Ấn Độ giáo
hornina horniny đá, nham thạch
hospodárstvo hospodárstva nền kinh tế
hranica hranice biên giới
hurikán hurikány bão
hustota zaľudnenia mật độ dân số
hviezda hviezdy ngôi sao

kaňon kaňony hẻm núi
kartografia bản đồ học
klimatické oblastioblasť
kométa kométy sao chổi
kompas kompasy cái la bàn
kontinent kontinenty lục địa
kontinentalita tính chất lục địa
kotlina kotliny lòng chảo
kraj kraje vùng

GEG

baňa bane khu mỏ
budhizmus đạo Phật
búrka búrky cơn mưa dông

H

DEJ

B

glóbus glóbusy quả địa cầu
graf grafy đồ thị

OBN

Afrika châu Phi
Amerika châu Mỹ
Antarktída Châu Nam Cực
Arktída Bắc cực
atlas atlasy tập bản đồ
atmosféra khí quyển
Austrália châu Úc
Ázia châu Á
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krajina krajiny đất nước
polárna krajina vùng địa cực
subtropická krajina vùng cận nhiệt đới
vysokohorská krajina vùng núi cao
kras krasy đá vôi
kráter krátery miệng núi lửa
kresťanstvo Cơ đốc giáo

umelé vodné nádrže các hồ chứa nước
nhân tạo
národnostné zloženie thành phần dân tộc
Neptún sao Hải Vương
nížina nížiny đồng bằng
noc noci buổi tối
nov chu kỳ Mặt trăng

L/Ľ

O

ľad ľady băng đá
ľadovec ľadovce băng hà
pevninské ľadovce dải băng
láva lávy nham thạch
les lesy rừng
bukový les rừng dẻ gai
ihličnaté lesy mierneho pásma rừng lá kim
ôn đới
ihličnatý les rừng lá kim
listnaté lesy mierneho pásma rừng lá rộng
ôn đới
listnatý les rừng cây rụng lá
tropický dažďový les rừng mưa nhiệt đới
leto letá mùa hè
lúka lúky đồng cỏ

M

magma đá mắc ma
mapa mapy bản đồ
turistická mapa bản đồ du lịch
Mars sao Hỏa
Merkúr sao Thủy
Mesiac Mặt trăng
mesto mestá thành phố
hlavné mesto thủ đô
meteorológia khí tượng học
mierka mierky tỷ lệ
mierka mapy tỷ lệ của bản đồ
miešanec miešanci con lai
monzún monzúny gió mùa ở Thái bình dương
more moria biển

N

náboženské zloženie thành phần tôn giáo
nadmorská výška độ cao trên mặt biển
nádrž nádrže hồ chứa

obdobie obdobia mùa
ročné obdobie mùa trong năm
obec obce làng
obeh Zeme okolo SlnkaZem
objav objavy sự khám phá
zámorský objav Thời đại khám phá
oblak oblaky đám mây
oblasť oblasti khu vực
chránená krajinná oblasť khu cảnh quan
được bảo tồn
chránené oblasti khu vực được bảo vệ
klimatické oblasti khu vực khí hậu
obratník obratníky chí tuyến
obratník Kozorožca Chí tuyến Nam
obyvateľ obyvatelia người dân
pôvodní obyvatelia người thổ dân
obyvateľstvo hromad. dân số
rozmiestnenie obyvateľstva phân bố dân
cư
štruktúra obyvateľstva cơ cấu dân cư
oceán oceány đại dương
svetový oceán đại dương thế giới
odliv odlivy thủy triều rút, nướcxuống
ochrana prírody bảo vệ thiên nhiên
Orion Chòm sao Thợ săn
ostrov ostrovy hòn đảo
ovzdušie bầu không khí

P

pamiatka pamiatky di tích
kultúrne pamiatky di tích văn hóa
kultúrnohistorická pamiatka di tích lịch
sử văn hóa
prírodné pamiatky di tích tự nhiên
panva panvy lòng chảo, vùng mỏ
park parky công viên

MAT

púšť púšte sa mạc

R

PDA

PVO

INF

rastlina rastliny thực vật
región regióny vùng, khu vực
republika republiky nước cộng hòa
rezervácia rezervácie khu bảo tồn
mestská pamiatková rezervácia khu bảo
tồn di tích thành phố
prírodná rezervácia khu bảo tồn tự nhiên
rieka rieky con sông
rok roky năm
ropa ropy dầu mỏ
rovník rovníky đường xích đạo
rovnobežka rovnobežky đường vĩ tuyến
rozmiestnenie obyvateľstva  obyvateľstvo
rozvodie rozvodia đường phân thủy

S

OBN

DEJ

GEG

VLA

CHEM

FYZ

BIO

Saturn sao Thổ
savana savany trảng cỏ (savan)
sever phía bắc
severný pól Bắc cực
severovýchod đông bắc
severozápad tây bắc
sídlo sídla trụ sở, nơi trú ngụ
vidiecke sídla nơi ở, trú ngụ ở nông thôn
slnečná sústava hệ mặt trời
slnečné lúče tia nắng mặt trời
dopad slnečných lúčov tầm chiếu của các
tia nắng mặt trời
slnečné žiareniežiarenie
Slnko Mặt trời
slnovrat slnovraty chí điểm
letný slnovrat hạ chí
zimný slnovrat đông chí
smerovník smerovníky biển chỉ hướng
sneh tuyết
sopka sopky núi lửa
spln splny trăng tròn
step stepi thảo nguyên
surovina suroviny nguyên liệu
nerastné suroviny khoáng chất
svetadiel svetadiely châu lục
svetová strana hướng chính



národný park Công viên quốc gia
pasát pasáty gió tín phong
pasienok pasienky bãi chăn súc vật
pásmo pásma vùng, múi
časové pásma các múi giờ
podnebné pásma các vùng khí hậu
rastlinné pásma các vùng thực vật
teplotné pásma các vùng theo nhiệt độ
plán plány kế hoạch
planéta planéty hành tinh
planina planiny bình nguyên
pleso plesá hồ trên núi
plošina plošiny bãi bằng
pobrežie pobrežia bờ biển
počasie thời tiết
podnebie khí hậu
pohorie pohoria dãy núi
polárna noc đêm địa cực
polárne stanice trạm địa cực
polárny deň ngày địa cực
polárny kruh vòng cực
južný polárny kruh Vòng Nam cực
severný polárny kruh Vòng Bắc cực
pologuľa pologule bán cầu
severná a južná pologuľa Bắc và Nam bán
cầu
východná a západná pologuľa Đông và
Tây bán cầu
polojasno prísl.có mây một phần
polostrov polostrovy bán đảo
poludník poludníky kinh tuyến
nultý poludník kinh tuyến số không
populácia populácie dân số, quần thể
potok potoky dòng suối
povodie povodia lưu vực
prales pralesy rừng nguyên thủy
prameň pramene nguồn
minerálne pramene các suối nước khoáng
termálne pramene các suối nước nóng
priehrada priehrady cái đập nước
prieliv prielivy eo biển
prieplav prieplavy con kênh
priesmyk priesmyky đèo (vùng núi)
príliv prílivy thủy triều lên
prisťahovalectvo nhập cư
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Š

šírková pásmovitosť chia vùng theo chiều
rộng (sự phân chia khí hậu theo khoảng
cách từ đường xích đạo)
štát štáty quốc gia, nhà nước
susedné štáty các nước láng giềng
štít štíty đỉnh núi

T

tajfún tajfúny bão nhiệt đới
teplota teploty nhiệt độ
terén terény địa hình
tornádo tornáda lốc xoáy
tundra tundry đài nguyên

U/Ú

úmorie úmoria lưu vực biển
Urán sao Thiên vương
útes útesy mỏm đá, ghềnh đá
koralové útesy rạn san hô
územie územia lãnh thổ, khu vực
chránené územie khu vực bảo tồn

V

vegetačný stupeň giai đoạn thực vật
Veľký voz Chùm sao Bắc Đẩu
Venuša sao Kim
vesmír vũ trụ
vietor vetry gió
víchrica víchrice cơn gió mạnh
voda vody nước
podzemná voda nước ngầm
vodné toky dòngnước
vodopád vodopády thác nước
vodstvo tổng thể nguồn nước
vrch vrchy ngọn đồi, đỉnh núi
vrstevnica vrstevnice đường đồng mức

východ lối đi ra, phía đông
výšková stupňovitosť biến đổi theo độ cao
(sự phân chia khí hậu theo độ cao)
vzduch không khí

Z

záliv zálivy vịnh
zamračené u ám, nhiều mây
západ phía tây
Zem Trái đất
guľatý tvar Zeme hình dạng tròn của Trái
đất
obeh Zeme okolo Slnka quỹ đạo của Trái
đất quanh Mặt trời
otáčanie Zeme sự quay của Trái đất
zemepisná dĺžka kinh độ
zemepisná šírka vĩ độ
zemetrasenie zemetrasenia động đất
zemská kôra vỏ Trái đất
zemská os trục trái đất
sklon zemskej osi độ nghiêng của trục Trái
đất
zemské jadro lõi trái đất
zemský plášť lớp phủ trái đất
zima zimy mùa đông
značka značky biển báo, biển hiệu
turistické značky các biển báo chỉ dẫn du
lịch
znaky na mape dấu hiệu trên bản đồ
zrážky mn. č. lượng mưa

Ž

železnica železnice đường sắt
žiarenie žiarenia sự bức xạ, tia phát xạ
slnečné žiarenie ánh sáng mặt trời
živočích živočíchy động vật

