časová priamka mốc thời gian

D

dedina dediny làng nông thôn
deň dni ngày
sviatočné dni ngày lễ
diaľnica diaľnice đường xa lộ
div divy kỳ quan
prírodné divy những kỳ quan thiên nhiên
divadlo divadlá nhà hát
dolina doliny thung lũng
dom domy ngôi nhà
doprava giao thông
nákladná doprava giao thông vận tải
osobná doprava vận tải hành khách
dopravná značkaznačka
dopravný prostriedok phương tiện vận tải

E

erb erby biểu trưng

F

farba farby màu sắc
fontána fontány đài phun nước

MAT
INF
PVO

CH

PDA

chodník chodníky vỉa hè
chov chovy sự chăn nuôi
chránená krajinná oblasťoblasť
chránené oblastioblasť
chránené územieúzemie

BIO

I

ihrisko ihriská sân chơi, sân thể thao

J

jar jari mùa xuân
jarná rovnodennosť phân điểm xuân
jarné prázdniny prázdniny
jarné sviatkysviatok
jaskyňa jaskyne cái hang động
ľadová jaskyňa hang động băng đá
jazero jazerá cái hồ
jeseň jesene mùa thu
jesenná rovnodennosť phân điểm thu
jesenné prázdninyprázdniny
juh phía nam
juhovýchod đông nam
juhozápad đông tây

FYZ

Č

hornina horniny đá, nham thạch
hrad hrady tòa lâu đài
hradby obyč. pomn. thành luỹ, thành trì
hranica hranice biên giới
hymna hymny quốc ca

CHEM

cesta cesty con đường
cestovať cestuje cestujú nedok. du hành
cestovný ruch ngành du lịch
cintorín cintoríny nghĩa trang, nghĩa địa

H

VLA

C

galéria galérie nhà trưng bày
glóbus glóbusy quả địa cầu

K

GEG

baňa bane khu mỏ
bezpečnostné pravidlá các qui định an toàn
bicykel bicykle xe đạp
budova budovy tòa nhà
bydlisko bydliská nơi cư trú

G

kaplnka kaplnky nhà thờ nhỏ
kaštieľ kaštiele nhà trang viên
kino kiná rạp chiếu bóng
kláštor kláštory tu viện
kmeň kmene bộ lạc, thân cây
knižnica knižnice thư viện
kompas kompasy cái la bàn

DEJ

B

fotografia fotografie tấm ảnh

OBN

adresa adresy địa chỉ
adresa bydliska địa chỉ nơi ở
adresa školy địa chỉ nhà trường
atlas atlasy tập bản đồ
auto autá xe ô tô
autobus autobusy xe ô tô buýt



A

SJL

VLASTIVEDA / ĐẤT NƯỚC HỌC

VLASTIVEDA / ĐẤT NƯỚC HỌC
kostol kostoly nhà thờ
kostolík kostolíky nhà thờ nhỏ
drevený kostolík nhà thờ gỗ
kotlina kotliny thung lũng lòng chảo
kraj kraje vùng
krajina krajiny đất nước, phong cảnh, vùng
miền
miestna krajina phong cảnh địa phương
kras krasy núi đá vôi
kronika kroniky niên sử ký
kúpele pomn. suối khoáng (số nhiều)
kvapeľ kvaple thạch nhũ

L/Ľ

ľadovec ľadovce tảng băng
láva lávy nham thạch
legenda legendy huyền thoại, lời giải thích
les lesy rừng
bukový les rừng dẻ gai
ihličnatý les rừng lá kim
listnatý les rừng cây rụng lá
letisko letiská sân bay
letné prázdniny prázdniny
leto letá mùa hè
loď lode tàu thủy
lov lovy sự săn bắn
lúka lúky đồng cỏ

M

mapa mapy bản đồ
mapa krajiny bản đồ đất nước, bản đồ
vùng
vlastivedná mapa bản đồ đất nước học
mesto mestá thành phố
banské mesto thành phố mỏ
hlavné mesto thủ đô
krajské mesto thành phố thủ phủ vùng
kúpeľné mesto thành phố có suối khoáng
mierka mierky tỷ lệ
kreslená mierka tỷ lệ vẽ
mierka mapy tỷ lệ bản đồ
mláďa mláďatá con vật mới được sinh ra
močiar močiare đầm lầy
more moria biển
most mosty cái cầu
múzeum múzeá viện bảo tàng

N

nádrž nádrže hồ chứa
námestie námestia quảng trường
nížina nížiny đồng bằng
noc noci buổi tối
Nový rok Năm mới

O

obdobie obdobia thời kỳ, giai đoạn
ročné obdobie mùa trong năm
obec obce làng, xã
oblasť oblasti vùng, khu vực
chránená krajinná oblasť khu cảnh quan
được bảo tồn
chránené oblasti khu vực được bảo vệ
obyvateľ obyvatelia người dân
oddych sự nghỉ ngơi
odpad odpady rác thải

P

pamätihodnosť pamätihodnosti di tích thắng
cảnh
pamätník pamätníky đài tưởng niệm
pamiatka pamiatky di tích
historická pamiatka di tích lịch sử
kultúrne pamiatky di tích văn hóa
kultúrnohistorická pamiatka di tích lịch
sử văn hóa
prírodné pamiatky di tích tự nhiên
Pamiatka zosnulých (Dušičky) Lễ tưởng
niệm những người đã khuất
park parky công viên
národný park công viên quốc gia
pasienok pasienky bãi chăn súc vật
pečať pečate con dấu
pieseň piesne bài hát
plán plány kế hoạch
plán cesty kế hoạch hành trình
plán obce kế hoạch của xã
pleso plesá hồ trên núi
pohorie pohoria dãy núi
pole polia ruộng đồng
potok potoky dòng suối
povesť povesti truyền thuyết
prales pralesy rừng nguyên thủy
prameň pramene nguồn

semafor semafory đèn hiệu giao thông
sever phía bắc
severovýchod đông bắc
severozápad tây bắc
sídlo sídla trụ sở, nơi trú ngụ
vidiecke sídla nơi ở, trú ngụ ở nông thôn
skala skaly tảng đá, vách đá
skamenelina skameneliny hóa thạch
skanzen skanzeny nhà bảo tàng ngoài trời
smer smery hướng, phương hướng

MAT
INF
PVO
PDA
FYZ

BIO

škola školy trường học
štát štáty nhà nước, quốc gia
susedné štáty các nước láng giềng
štátna vlajkavlajka
štátny symbol biểu tượng quốc gia
štátny znak quốc huy
štít štíty đỉnh núi

T

CHEM

tieň tiene bóng râm
poludňajší tieň bóng râm buổi chiều
továreň továrne nhà máy
tradícia tradície truyền thống

VLA

U/Ú

ulica ulice đường phố
úroda úrody mùa màng
územie územia lãnh thổ
chránené územie khu lãnh thổ được bảo
tồn

GEG

S

Š

V

Veľká noc Lễ Phục sinh
veža veže tháp
Vianoce pomn. Lễ Noel
vlajka vlajky lá cờ
štátna vlajka quốc kỳ

DEJ

radnica radnice tòa thị chính
región regióny khu vực, vùng
rekreácia rekreácie nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng
republika republiky nước cộng hòa
samostatná republika nước cộng hòa độc
lập
Slovenská republika Nước Cộng hòa
Slovakia
rezervácia rezervácie khu bảo tồn
mestská pamiatková rezervácia khu bảo
tồn di tích thành phố
prírodná rezervácia khu bảo tồn tự nhiên
rieka rieky dòng sông
rodák rodáci người xuất xứ, sinh ra ở đâu
významný rodák người nổi tiếng sinh ra từ
một vùng
rybník rybníky ao, hồ

OBN

R

smer na sever hướng ra phía bắc
socha sochy bức tượng
sopka sopky núi lửa
starostlivosť sự chăm sóc
starostlivosť o zdravie sự chăm sóc sức
khỏe
starostlivosť o zver v zime sự chăm sóc
thú rừng trong mùa đông
starostlivosť živočíchov o mláďatá sự
chăm sóc của các động vật với con mới
sinh
svetová strana hướng chính (bắc, đông, nam,
tây)
sviatok sviatky ngày lễ
jarné sviatky ngày lễ mùa xuân
veľkonočné sviatky ngày lễ Phục sinh
zimné sviatky ngày lễ mùa đông



minerálne pramene các suối nước khoáng
prázdniny pomn.kỳ nghỉ (số nhiều)
jarné prázdniny kỳ nghỉ xuân
jesenné prázdniny kỳ nghỉ thu
letné prázdniny kỳ nghỉ hè
zimné prázdniny kỳ nghỉ đông
predok predkovia tổ tiên, người tiền bối
priehrada priehrady đập nước
priechod pre chodcov nơi dành cho người đi
bộ đi qua đường
priepasť priepasti vực (sâu)
priesmyk priesmyky đèo (vùng núi)
príroda thiên nhiên
prístav prístavy cảng
púšť púšte sa mạc

SJL

VLASTIVEDA / ĐẤT NƯỚC HỌC

VLASTIVEDA / ĐẤT NƯỚC HỌC
vlak vlaky con tàu
voda vody nước
podzemná voda nước ngầm
vodné toky dòng nước
vodopád vodopády thác nước
vodstvo tổng thể nguồn nước
vojna vojny cuộc chiến tranh
druhá svetová vojna Chiến tranh thế giới
thứ hai
prvá svetová vojna Chiến tranh thế giới
thứ nhất
vrch vrchy ngọn đồi, đỉnh
východ lối đi ra, phía đông
výlet výlety chuyến đi chơi, đi tham quan
vzdušná čiara đường chim bay

Z

záhrada záhrady vườn
zámok zámky lâu đài
západ phía tây
zber thu hoạch

zber úrody thu hoạch vụ mùa
zima zimy mùa đông
zimné prázdninyprázdniny
zimné sviatkysviatok
značka značky ký hiệu, biển hiệu
dopravná značka biển báo
turistické značkybiển hiệu du lịch
znaky na mapedấu hiệu trên bản đồ
zoologická záhrada vườn bách thú
zrúcanina zrúcaniny đống đổ nát (thường là
của di tích lịch sử)
zver thú vật

Ž

železnica železnice đường sắt
živočích živočíchy động vật

