SJL

PRVOUKA / KIẾN THỨC THỰC TẾ ĐẦU TIÊN

čas časy thời gian
čelo čelá cái trán
čistota tela sạch sẽ của cơ thể
členovia rodiny  rodina
človek ľudia con người
čuch khứu giác

D

dátum dátumy ngày tháng
dážď dažde mưa
dážďovka zemná con giun đất
deň dni ngày
dlaň dlane lòng bàn tay
dĺžka dĺžky chiều dài
dnes prísl. ngày hôm nay
dolu prísl. dưới
dom domy ngôi nhà
doprava dopravy giao thông
dopravná značka biển báo
dopravný prostriedok phương tiện vận tải
dovolenka dovolenky kỳ nghỉ phép
dravec dravce động vật ăn thịt

MAT
INF
PVO

H

BIO

PDA

hasič hasiči lính cứu hỏa
hlava hlavy cái đầu
hlina đất
hmat xúc giác
hmyz hromad. côn trùng
hodina hodiny giờ đồng hồ, giờ học
hodiny pomn. chiếc đồng hồ
presýpacie hodiny đồng hồ cát
hore prísl. trên

CH

chodba chodby hành lang
choroba choroby bệnh tật
chov chovy sự chăn nuôi
chovať chová chovajú nedok. chăn nuôi (động từ)
chrbát chrbty cái lưng
chrbtica chrbtice cột sống
chuť chute vị giác
chvost chvosty cái đuôi

FYZ

Č

farba farby màu sắc
filtrácia filtrácie lọc

CHEM

cesta cesty con đường, hành trình
cestovať cestuje cestujú nedok. du hành

F

I/Í

ihličie hromad. lá thông
íl đất sét

VLA

C

elektrický prúd dòng điện

J

jar jari mùa xuân
jazero jazerá hồ nước
jazyk jazyky cái lưỡi, ngôn ngữ
jedáleň jedálne nhà ăn (ở trường)
jeseň jesene mùa thu
jež tmavý con nhím đen

GEG

behať behá behajú nedok. chạy
bezpečnosť sự an toàn
bicykel bicykel xe đạp
blesk blesky sét
bocian biely cò trắng
borovica lesná thông rừng
brada brady cái cằm, bộ râu cằm
buk lesný dẻ gai rừng
bydlisko bydliská nơi ở
bylina byliny thảo mộc

E

DEJ

B

dub letný cây sồi hè
dýchanie thở (danh từ)
dýchať dýcha dýchajú nedok. thở (động từ)

K

kalendár kalendáre lịch

OBN

adresa adresy địa chỉ
adresa bydliska địa chỉ nơi ở
adresa školy địa chỉ nhà trường
auto autá xe ô tô
autobus autobusy xe ô tô buýt



A

PRVOUKA / KIẾN THỨC THỰC TẾ ĐẦU TIÊN
kapor obyčajný cá chép thường
kapsička pastierska cái túi của người chăn
cừu
ker kry bụi cây
kino kiná rạp chiếu bóng
kĺb kĺby khớp
klíčenie sự nảy mầm
kmeň kmene thân cây, bộ lạc
knižnica knižnice thư viện
kohút kohúty gà trống
koleno kolená đầu gối
konár konáre cành cây
končatina končatiny chân tay
dolná končatina chân
horná končatina tay
koniec konce kết thúc
koreň korene rễ cây
korisť koristi đồ chiếm được, chiến lợi phẩm
koruna koruny vòm cây
kosť kosti xương
ramenná kosť xương cánh tay
stehenná kosť xương đùi
kostra kostry bộ xương
kov kovy kim loại
koža kože da
kôň domáci con ngựa
krajina krajiny đất nước, phong cảnh
krídlo krídla cánh
križiak obyčajný con nhện vườn
krt obyčajný chuột chũi thường
kura domáca con gà nhà
kvet kvety bông hoa
kyvadlo kyvadlá con lắc

L/Ľ

laboratórium laboratóriá phòng thí nghiệm
ľad ľady băng đá
lakeť lakte khuỷu tay
lastovička obyčajná chim én thường
látka látky vải, vật liệu, bài vở
lebka lebky xương sọ
lekár lekári bác sĩ (nam)
lekárka lekárky bác sĩ (nữ)
lekáreň lekárne hiệu thuốc
lekno biele hoa súng trắng châu Âu
les lesy rừng

ihličnatý les rừng lá kim
listnatý les rừng cây rụng lá
leto letá mùa hè
lietadlo lietadlá máy bay
lietať lieta lietajú nedok. bay
liezť lezie lezú nedok. bò
lipa malolistá cây bồ đề lá nhỏ
list listy lá
líška hrdzavá cáo đỏ
loď lode tàu thủy
lov lovy sự săn bắn
loviť loví lovia nedok. săn bắn (động từ)
lúka lúky đồng cỏ

M

mačka domáca con mèo nhà
masť masti mỡ
materiál materiály vật liệu, tài liệu
nepriesvitný materiál vật liệu mờ đục
priehľadný materiál vật liệu trong suốt
priesvitný materiál vật liệu trong mờ
mäkký mäkká mäkké príd. mềm
mäsiar mäsiari người bán thịt, chế biến thịt
mäso mäsá thịt
med medy mật ong
medveď hnedý gấu nâu
meno mená tên
meranie merania sự đo đạc (danh từ)
merať meria merajú nedok. đo đạc (động từ)
mesiac mesiace tháng, mặt trăng
mláďa mláďatá con vật mới được sinh ra
mlieko mlieka sữa
more moria biển
mravec lesný con kiến
mravenisko mraveniská tổ kiến

N

nad predl. trên
námraza námrazy lớp băng đóng trên bề mặt
narodeniny pomn. ngày sinh nhật
necht nechty móng tay
noc noci buổi tối
noha nohy chân
nos nosy mũi
Nový rok Năm mới
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R

VLA

rameno ramená vai
rásť rastie rastú nedok. tăng trưởng, trưởng
thành
rastlina rastliny thực vật
rebríček obyčajný cây vạn diệp thường
rebro rebrá xương sườn
republika republiky nước cộng hòa
Slovenská republika Nước cộng hòa
Slovakia
režim dňa chế độ của ngày
rieka rieky dòng sông
robotnica robotnice nữ công nhân, con ong
mật

GEG

pagaštan konský cây hạt dẻ ngựa
pamätihodnosť pamätihodnosti di tích thắng
cảnh
pamiatka pamiatky di tích
Pamiatka zosnulých Lễ tưởng niệm người
đã khuất
para pary hơi
park parky công viên
pekár pekári thợ nướng bánh mì (nam)
pekárka pekárky thợ nướng bánh mì (nữ)
pera pery môi
perie hromad. lông vũ
pestovanie sự trồng trọt, chăn nuôi (danh từ)
pestovať pestuje pestujú nedok. trồng trọt,
chăn nuôi, chăm sóc
piesok piesky cát
plameň plamene ngọn lửa
plán plány kế hoạch
plávať pláva plávajú nedok. bơi
plece plecia vai
plesnivec alpínsky hoa nhung tuyết
plod plody trái quả, bào thai
plutva plutvy vây cá
počasie thời tiết
pod predl. dưới
podmienka podmienky điều kiện

DEJ

P

pohyb pohyby sự chuyển động
pokus pokusy cuộc thử nghiệm
pole polia cánh đồng
policajt policajti
polícia cảnh sát
postup postupy phương pháp, biện pháp
poštár poštári người đưa thư, bưu tá
poštárka poštárky nữ đưa thư, nữ bưu tá
potok potoky dòng suối
potom prísl. sau đó
potrava potravy thức ăn
príjem potravy ăn, sự tiếp nhận thức ăn
povolanie povolania nghề nghiệp
pôda pôdy đất
práca práce công việc
prázdniny pomn. kỳ nghỉ (số nhiều)
predmet predmety vật thể
predtým prísl. trước đó
pŕhľava (žihľava) dvojdomá lá han (tầm ma)
priechod pre chodcov nơi đi qua đường dành
cho người đi bộ
priezvisko priezviská họ
príroda thiên nhiên
prispôsobenie sự làm thích ứng (danh từ)
prispôsobiť sa prispôsobí prispôsobia nedok.
làm thích ứng (với gì)
prostredie prostredia môi trường
prst prsty ngón tay
pšenica ozimná lúa mì thông thường
puk puky nụ hoa
púpava lekárska bồ công anh làm thuốc

OBN

obec obce xã
obchodník obchodníci thương gia (nam)
obchodníčka obchodníčky thương gia (nữ)
obydlie obydlia nơi ở
odparovanie sự bốc hơi
odparovať sa odparuje odparujú nedok. bốc
hơi (động từ)
oheň ohne ngọn lửa
oko oči mắt
opeľovanie sự thụ phấn
opeľovať opeľuje opeľujú nedok. thụ phấn
(động từ)
orgán orgány cơ quan
organizmus organizmy cơ thể
orientácia v priestore định hướng trong
không gian
ovca domáca con cừu
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ročné obdobie mùa trong năm
rodič rodičia bố mẹ
rodina rodiny gia đình
členovia rodiny các thành viên gia đình
rok roky năm
rosa rosy sương
rovina roviny mặt phẳng, đồng bằng
rozmnožovanie sự sinh sản, sinh sôi nảy nở
rozmnožovať sa rozmnožuje rozmnožujú
nedok. sinh sản, sinh sôi nảy nở
rozpúšťanie sự hòa tan
rozpúšťať sa rozpúšťa rozpúšťajú nedok. hòa
tan
ruka ruky tay
ruža šípová hoa tầm xuân
ryba ryby cá

S

samec samce đực
semafor semafory đèn hiệu giao thông
semeno semená hạt giống, tinh trùng
sliepka sliepky con gà mái
slimák záhradný ốc sên vườn
slnečné žiarenie ánh sáng mặt trời
Slnko mặt trời
sluch thính giác
sneh tuyết
srsť srsti lông thú
starostlivosť o zdravie sự chăm sóc sức khỏe
stavec stavce đốt sống
stehno stehná đùi
stonka stonky thân cây
strojník strojníci thợ máy
strom stromy cây
studený studená studené príd. lạnh
súš súše đất liền
sval svaly cơ bắp
svetelné zdroje nguồn ánh sáng
svetlo svetlá ánh sáng
sviatok sviatky ngày lễ

Š

šatňa šatne phòng thay đồ
škola školy trường học
školák školáci cậu học sinh
školáčka školáčky nữ sinh

školská tabuľa bảng
školská taška túi xách học sinh
školská trieda  trieda
školské pomôcky dụng cụ học tập
školský dvor sân trường
štát štáty nhà nước, quốc gia
štátna vlajka  vlajka
štátny symbol biểu tượng quốc gia
štátny znak quốc huy
šupina šupiny vảy

T

tabuľka tabuľky bảng
tam prísl. ở kia
telo telá cơ thể
ľudské telo cơ thể người
telocvičňa telocvične phòng thể dục
teplo teplá nhiệt, nhiệt lượng
teplý teplá teplé príd. ấm
tieň tiene bóng râm
tiesňová linka đường dây gọi khẩn cấp
tma bóng tối
trieda triedy hạng, lớp học
školská trieda lớp học
trúd trúdy con ong đực, kẻ lười biếng
trup trupy thân (ở cơ thể)
tu prísl. ở đây
tur domáci gia súc
tvár tváre khuôn mặt
tvar tvary hình dạng
tvrdý tvrdá tvrdé prísl. cứng rắn, cứng, rắn
tykadlo tykadlá cái râu (hệ giác quan)
týždeň týždne tuần lễ

U/Ú

učiteľ učitelia thầy giáo
učiteľka učiteľky cô giáo
ucho uši tai
úľ úle chuồng nuôi ong
ulica ulice đường phố
umývať umýva umývajú nedok. rửa
únava sự mệt mỏi
úroda úrody mùa màng
úrodnosť sự màu mỡ
ústa pomn. miệng
ušnica ušnice tai ngoài
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Ž

FYZ

žiabre pomn. mang cá
žiak žiaci học sinh (nam)
žiačka žiačky học sinh (nữ)
žiarovka žiarovky cái bóng điện
živina živiny chất dinh dưỡng
živočích živočíchy động vật
suchozemské živočíchy động vật trên cạn
vodné živočíchy động vật dưới nước
životné podmienky điều kiện sống
životné prejavy biểu hiện cuộc sống
životný štýl cách sống

CHEM

vajce vajcia quả trứng
včela medonosná con ong mật
včelia rodina gia đình của ong
včera prísl. ngày hôm qua
vedec vedci nhà khoa học nam
vedkyňa vedkyne nhà khoa học nữ
Veľká noc Lễ Phục sinh
veľkosť veľkosti kích thước
veverica stromová con sóc đỏ
Vianoce pomn. Lễ Noel
vlajka vlajky lá cờ
štátna vlajka quốc kỳ
vlak vlaky con tàu
vlas vlasy sợi tóc
vľavo prísl. bên trái
vlna len
voda vody nước
podzemná voda nước ngầm
vodné zdroje nguồn nước
voš detská chấy rận trẻ em
vôňa vône mùi thơm
vpravo prísl. bên phải
vpredu prísl. phía trước
vrch vrchy ngọn đồi, đỉnh
východ slnka mặt trời mọc
vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok. phát triển
(động từ)
vývin výviny sự phát triển
vzadu prísl. phía sau
vzduch không khí

VLA

V

záhrada záhrady vườn
záchranná zdravotná služba dịch vụ cấp
cứu y tế
zajac poľný con thỏ đồng
zajtra prísl. ngày mai
západ slnka mặt trời lặn
zber sự thu hoạch
zbierať zbiera zbierajú nedok. thu thập (động
từ)
zdravie sức khỏe
zima zimy mùa đông
zlomenina zlomeniny chỗ gãy, cái bị gãy
zmysly ý nghĩa, giác quan
znečistenie sự làm bẩn
znečisťovať znečisťuje znečisťujú nedok. làm
bẩn (động từ)
zrak thị giác
zviera zvieratá con vật
zvuk zvuky âm thanh, âm

Z



DEJ

GEG

začiatok začiatky sự khởi đầu
zadok zadky mông

OBN

užovka obyčajná rắn nước thường

