
Anglicko-slovenský slovník



Milí rodičia,
 
pre tých z Vás, ktorí máte záujem venovať sa s Vašimi deťmi angličtine a nehovoríte po 
anglicky, slovenská kancelária vydavateľstva Cambridge University Press pripravila 
anglicko-slovenský slovník k učebnici The English Ladder. Učebnica The English Ladder 
vyšla práve vo vydavateľstve Cambridge University Press. Slovníček predstavuje doplnok 
k obrázkovému slovníčku Picture Dictionary, ktorý majú deti v Activity book,                                           
na str. 79 - 80. Slovníček obsahuje slovenské ekvivalenty slov a je rozšírený o ďalšie 
výrazy a krátke vety, ktoré deti používajú na hodinách angličtiny s pani učiteľkou. 
Slovenské významy použité v slovníčku zodpovedajú situáciám a významom v ktorých sa 
slovo objavuje v jednotlivých lekciách učebnice. Cieľom slovníčka je poskytnúť Vám, 
rodičom, predstavu, aký jazyk sa na hodinách objavuje. Rozhodne však nemá slúžiť na 
"bezduché" memorovanie. 
Poďme si teraz povedať, ako to vlastne s jazykom začína. Vráťme sa pár rokov dozadu do 
doby, keď sa Vaše dieťa narodilo a začalo byť vystavované svojmu rodnému jazyku.                   
V akom poradí si začínalo osvojovať jazyk, teda, presnejšie povedané, jednotlivé                 
jazykové zručnosti? Najprv si začalo uvedomovať, že zvuky, ktoré vychádzajú z Vašich úst 
súvisia s pohybmi pier a výrazom Vašej tváre - t.j. najprv pozorovalo a počúvalo. 
Následne si k zvukom začalo pridávať význam - t.j. začínalo rozumieť. Postupne začalo 
vydávať vlastné zvuky a skúmalo ako ich tvoriť. To všetko za neustáleho jasania nad 
každým, aj najmenším pokrokom. Netrvalo dlho a dieťa s Vami začalo komunikovať                    
a tam, kde nestačili slová, pomohli gestá a iné neverbálne zložky. Jednotlivé slová, prvé 
slová, ktoré dávali význam, boli podstatné mená, prídavné mená a slovesá. Deti ich 
začali po nejakom čase spájať, najprv do jednoduchých a neskôr i zložitejších viet. Celý 
tento proces trval približne dva roky. 
A čo z toho vyplýva pre vyučovanie cudzieho jazyka v škole? Na hodinách angličtiny sa 
hovorí najmä po anglicky. A to je veľká zmena oproti tomu čo si asi z výuky jazykov sami 
pamätáte. S nástupom nového tisícročia totiž skončila "nadvláda" 
gramaticko-prekladovej metódy. Jej charakteristické črty určite poznáte: dôraz na 
písanú podobu jazyka a gramatický systém, časté využívanie prekladu do materinského 
jazyka. Žiaci sa učili manipulovať s jazykom, nechýbali cvičenia typu ... "preložte do"...                        
a pod.... iste, jednoduché na prípravu a ešte jednoduchšie na kontrolu. Ale kto sa naučil 
hovoriť? A plynulo? Napriek tomu sú princípy tejto metódy u nás tak hlboko                                         
zakorenené, že spomaľujú, niekedy dokonca blokujú iné, účinnejšie metódy a techniky, 
ktoré sa už dávno využívajú. Je nevyhnutné si pripustiť, že cieľom moderného                                       
vyučovania je plynulé komunikovanie v angličtine bez častého preskakovania do                                     
materinského jazyka. Tento prístup pomáha deťom premýšľať priamo v danom jazyku                       
a vyjadriť to čo potrebujú po svojom . Keď nevedia slovo, nevadí im to a pomôžu si inak, 
na rozdiel od dospelých. Pre dospelých je takáto situácia často koniec ich prejavu. 
Skúsme sa teda zamerať na nové postupy a prispôsobme domácu prípravu tej školskej. 
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Niekoľko rád na záver:

Ano
Doprajte deťom čas - deti rozumejú oveľa viac ako sú schopní povedať a počúvaním sa 
učia. Niektorým deťom môže trvať dlhšie kým začnú hovoriť. 
Prejavujte sústavný záujem o to, čo sa na hodinách angličtiny robí a nezabudnite 
pochváliť Vaše dieťa za akýkoľvek "pokus" použiť angličtinu. Práve Váš záujem a 
pochvala sú pre Vaše deti obrovskou motiváciou. Nájdite si čas a pýtajte sa, čo deti na 
hodine vyfarbovali, strihali, počúvali... atď. To, že si pamätajú časť z obsahu hodiny 
znamená, že rozumeli. Porozumenie je polovica komunikácie. 
Nenúťte deti, aby s Vami hovorili anglicky. Nie je to pre nich prirodzené a môžete tým 
spôsobiť dieťaťu stres. Vy ste predsa tí, s ktorými dieťa hovorí po slovensky. Po anglicky 
zatiaľ hovorí s pani učiteľkou. Ak hovoríte po anglicky, hovorte s deťmi po anglicky pri 
hre, alebo pri rôznych opakovaných činnostiach. Deti to časom príjmu a dočkáte sa i 
odpovede v angličtine. Ak máte nahrávku ku knihe, môžete si napríklad spoločne 
zaspievať pieseň a Vaše dieťa Vás naučí, čo sa pri piesni robí. 

Nie
Nepýtajte sa detí ako sa povie po anglicky "Mám zelené auto"... Preklad je jazyková 
úloha a deti ju zväčša ešte nevedia splniť. Deti jazyk potrebujú na to, aby komunikovali 
a na to ho aj používajú. 
Čo bolo v škole? Akú odpoveď na túto otázku asi dostanete? "Neviem" ... "Už si 
nepamätám" a podobne. A... je Vaša otázka prejavom skutočného záujmu, alebo je to 
len "rečnícka otázka"? Prejavte skutočný záujem a naučte deti radovať sa z maličkostí. 

Príhovor pripravila Jana Čadová 

PaedDr. Peter Bojo, PhD.
Cambridge University Press

ELT Representative

Phone:  +421 908 614 039
e-mail: pbojo@cambridge.org
Office: Oxico, Panónska cesta 6
            851 04 Bratislava

OXICO
jazykové knihy

Panónska cesta 6
851 04 Bratislava

Tel: 02/ 544 10 992
Fax: 02/ 544 10 994

e-mail: oxico@oxico.sk

Kontaktné informácie:
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Minipravidlá z predchádzajúcich úrovní

Extra tip: niektoré slovesá v angličtine tvorí viac slov. Tieto slovesá nazývame frázovými 
slovesami, napr. obliecť si - put on, hľadať - look for..atď

Extra tip: angličtina nemá samostatný tvar pre slovenské zámeno "svoj"

Extra tip: V angličtine sa pred podstatným menom používa člen. Jeho používanie nie je úplne 
jednoduché, a preto budeme pravidlá uvádzať postupne. Neurčitý člen (a,an) stojí pred 
podstatným menom, keď je podstatné meno pre nás nové, spomínané po prvý krát. Toto 
podstatné meno musí byť počítateľné a musí byť v jednotnom čísle. Napr. It´s a boy. Pokiaľ 
používame spolu s podstatným menom aj prídavné meno, člen sa dáva pred prídavné meno, napr. 
It´s a (big) boy. Neurčitý člen má v angličtine dve formy - a, an. Člen "a" používame vtedy, keď 
nasledujúce podstatné meno začína na vyslovenú spoluhlásku - a boy /ə bɔɪ/. Neurčitý člen "an"  
používame vtedy, keď nasledujúce podstatné meno začína na vyslovenú samohlásku, napr. an 
apple /ən ˈæp.l / okrem neurčitého člena poznáme v angličtine aj určitý člen, ktorému sa budeme 
venovať neskôr. 

Extra Tip: Koncové - s - vyslovujeme [s] po neznelých spoluhláskach p,t,k,f - napr. [briks] alebo [z] 
po znelých b,d,g,v - napr. [biːdz]

Extra Tip: V angličtine sa veľmi dôsledne používajú zámená, v slovenčine ich na druhej strane 
často vynechávame, pretože osobu rozoznávame podľa tvaru slovesa. Porovnajte: Can you swim? 
– Vieš (ty) plávať?

Extra Tip: Pravidelné množné číslo sa tvorí pridaním -s alebo -es = napr. hand - ruka, hands - ruky. 
Nepravidelné podstatné mená majú vlastný tvar, napr. foot - noha, feet - nohy.

Extra tip: Okrem použitia privlastňovacích zámen (my, her, atď.) môžeme v angličtine použiť na 
privlastnenie privlastňovacie "s" - napr. mother´s name - mamine meno.
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Extra tip: V angličtine sa využívajú krátke odpovede áno a nie trochu inak ako v slovenčine. 
Porovnajte nasledujúce otázky a odpovede: Do you like tennis? Yes, I do. / No, I don´t. – Máš rád 
tenis? Áno, mám. /Nie, nemám. Have you got green eyes? Yes, I have. / No, I haven´t. Máš zelené 
oči? Áno, mám. /Nie, nemám. ; Is it big? Yes, it is./No, it isn´t. Je to veľké? Ano, je./Nie, nie je.

Extra tip: V anglickej vete je časový údaj vždy na konci vety. Porovnajte: I´ve got maths on 
Monday - V pondelok mám matematiku.

Extra tip: Slovosled a výrazové prostriedky angličtiny a slovenčiny sa značne líšia. Neprekladáme 
slovíčka, ale myšlienky. Porovnajte nasledujúce vety: What do you wash your face with? - Čím si 
umývaš tvár?

Extra tip: ak chceme v angličtine vytvoriť zo slovesa aktivitu, v mnohých prípadoch to robíme tak, 
že k slovesu pridáme "ing", napr. read - čítať, reading - čítanie

Extra tip: príponu "ing" vyslovujeme s nosovým [ŋ]. Koncové "g" sa nevyslovuje.

Extra tip: Ak chceme v angličtine vyjadriť činnosť, ktorá práve prebieha, použijeme príslušné tvary 
slovesa byť (am, is, are) a ďalšie sloveso zakončené na -ing. Porovnajte nasledujúce vety: I eat fruit 
- Jem ovocie (vo všeobecnosti), I´m eating fruit - Jem ovocie - práve teraz.

Extra tip: Opytovacie zámeno What môžeme podľa okolností prekladať ako "čo", alebo "aký" 
Porovnajte: What do you do in the morning? - Čo robievaš ráno? What´s the weather like today? - 
Aké je dnes počasie?

Extra tip: dni v týždni píšeme v angličtine vždy s veľkým začiatočným písmenom

Extra tip: Sloveso mať/vlastniť sa v angličtine vyjadruje pomocou have got, so zámenami 
he/she/it + has got. Otázku tvoríme zmenou slovosledu. Have you got? - Máš/Máte? Zápor 
vyjadrujeme pridaním not - have not got, has not got.

Extra tip: V hovorenom jazyku sa často používajú skrátené tvary , napr. she has got - she´s got, 
you have not got - you haven´t  got. Význam sa nemení.
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Extra tip: názvy mesiacov v roku píšeme v angličtine vždy s veľkým písmenom.

Extra tip: jednoslabičné prídavné mená stupňujeme pridaním -er. Príponu -er jednoducho 
pridáme - cold - colder. Ak však krátke prídavné meno končí na spoluhlásku a je pred ňou 
samohláska, konečná spoluhláska sa zdvojuje, napr. big - bigger, hot - hotter. Koncové -r  
vyslovujeme iba veľmi slabo [ər].

Extra tip: pozor na vnímanie času v angličtine. Porovnajte: štvrť na dve - quarter past one. 
(doslova štvrť po jednej), pol druhej - half past (one) (doslova pol po jednej), trištvrte na dve - 
quarter to two (doslova štvrť po druhej).

Extra tip: V tretej osobe jednotného čísla sa pomocné sloveso DO mení na DOES. Porovnajte vety: 
Do you like our school? - Máš rád našu skolu? Does he like our school? - Má rád našu školu?

Extra tip: V tretej osobe jednotného čísla sa v oznamovacej vete k slovesu pridáva "s" Porovnajte 
vety: I know everything - (Ja) viem všetko, He knows everything - (On) vie všetko.

Extra tip: v slovenčine hovoríme hrať na hudobný nástroj, v angličtine však predložku 
nepoužívame. Porovnajte: I play the violin - Hrám na husle.

Extra tip: Anglické radové číslovky vychádzajú zo základných čísloviek. Radová číslovka sa tvorí tak, 
že k základnej číslovke pridáme príponu -th [θ]. Niektoré majú vlastný tvar a niektoré malú zmenu 
v písaní. Napr: jeden - prvý / one - first; dva - druhý / two - second; tri - tretí/three - third. Zmeny: 
päť - piaty / five - fifth; osem - ôsmy / eight - eighth;  dvanácť - dvanásty / Twelve - twelfth;  
dvadsať - dvadsiaty / twenty - twentieth.

Extra tip: jednotky a desiatky sú podobné, ale pozor na zmeny v pravopise. Porovnajte: three-
thirteen-thirty; four-fourteen-forty; five - fifteen - fifty

Extra tip: všetky zvieratá majú v angličtine zastupujúce zámeno It. Porovnajte nasledujúce vety: 
I´ve got a parrot. It´s red and yellow. - Mám papagája. (On) je červeno-žltý.
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Extra tip: Väčšina činností sa v angličtine skladá z viacerých slov, ktoré nazývame frázy a tieto frázy 
je potrebné sa presne naučiť. Napr. I get up at 7 o´clock - Vstávam o siedmej.

Extra tip: športové aktivity sa v angličtine najčastejšie spájajú so slovesami do, go  alebo play. Play 
sa spája s loptovými hrami - play tennis, go sa spája s činnosťami, ktoré končia na ing - go 
swimming,

Rodina Fantastic sa vracia
bottle of water [ˈbɒt.l əv ˈwɔː.tə r] fľaša vody
computer game [kəmˈpjuː.tə r geɪm] počítačová hra
crayons [ˈkreɪ.ɒnz] pastelky
glue [gluː] lepidlo
notebook [ˈnəʊt.bʊk] zošit
pencil case [ˈpen t  .s ə l keɪs] peračník
rubber [ˈrʌb.ə r ] guma
ruler [ˈruː.lə r ] pravítko
schoolbag [skuːlbæg] školská taška
scissors [ˈsɪz.əz] nožnice
sharpener [ˈʃɑː.p ə n.ə r ] strúhadlo

The Fantastic family is back

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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1. lekcia - Voda vo svete
beach [biːtʃ] pláž
crab [kræb] krab
field [fiːld] pole
forest [ˈfɒr.ɪst] les
island [ˈaɪ.lənd] ostrov
lake [leɪk] jazero
octopus [ˈɒk.tə.pəs] chobotnica
palm tree [pɑːm triː] palma
river [ˈrɪv.ə r ] rieka
rock [rɒk] skala
shell [ʃel] ulita
starfish [ˈstɑː.fɪʃ] hviezdovka
village [ˈvɪl.ɪdʒ] dedina
wave [weɪv] vlna
waterfall [ˈwɔː.tə.fɔːl] vodopád

Unit 1 - Water in the World

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17



No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
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2. lekcia - Zdravá strava
fish and chips [fɪʃ ə  n tʃɪpz] ryba s hranolčekmi
fruit salad [fruːt ˈsæl.əd] ovocný šalát
jam [dʒæm] džem
juice [dʒuːs] džús, šťava
omelet [ˈɒm.lət] omeleta
pasta [ˈpæs.tə] cestoviny
pizza [ˈpiːt.sə] pizza
rice [raɪs] ryža
roast chicken [rəʊst ˈtʃɪk.ɪn] pečené kura
sausages [ˈsɒs.ɪdʒiːz] klobásky
strawberry ice cream [ˈstrɔː.b ə r.iˌaɪsˈkriːm] jahodová zmrzlina
toast [təʊst] toast

Unit 2 - A healthy diet

3. lekcia - Každodenný život
clear the table [klɪə r ðə ˈteɪ.bl] čistiť stôl
do my homework [də maɪ ˈhəʊm.wɜːk] robiť si úlohu
do the shopping [ du ðə ˈʃɒp.ɪŋ] nakupovať
do the washing [ du ðə ˈwɒʃ.ɪŋ] umývať riady 
feed my pets [fiːd maɪ pets] kŕmiť domáce zvieratá
iron my clothes [aɪən maɪ kləʊðz] žehliť šaty
make my bed [meɪk maɪ bed] postlať posteľ
play football [pleɪ ˈfʊt.bɔːl] hrať futbal
put away my books [pʊt əˈweɪ maɪ bʊks] odložiť knihy
take the dog out [teɪk ðə dɒg aʊt] ísť venčiť psa
tidy my room [ˈtaɪ.di maɪ ruːm] upratať izbu

Unit 3 - Everyday life

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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4. lekcia - skvelé vecicky
camera [ˈkæm.rə] fotoaparát
computer [kəmˈpjuː.tə r] počítač
e-reader [ iː.ˈriː.də r ] čítačka
games console [geɪm kənˈsəʊl] herná konzola
laptop [ˌlæp.tɒp] laptop
mobile phone [ˈməʊ.baɪl fəʊn] mobil
mp3 player [ˌem.piːˈθriː ˈpleɪ.ə r] mp3 prehrávač
attach [əˈtætʃ] pripojiť (prílohu v e-maile)
check [tʃek] skontrolovať
close [kləʊz] zavrieť
copy [ˈkɒp.i] kopírovať
cut [kʌt] vystrihnúť
open [ˈəʊ.p ə n] otvoriť
paste [peɪst] vložiť
print [prɪnt] vytlačiť
save [seɪv] uložiť
search for [sɜːtʃ fə r] hľadať
send [send] poslať

Unit 4 - Great gadgets

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ˇ
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5. lekcia - Ked som bol mladý
artist [ˈɑː.tɪst] umelec
cook [kʊk] kuchár
director [d a  ɪˈrek.tə r ] režisér
doctor [ˈdɒk.tə r ] doktor
farmer [ˈfɑː.mə r ] farmár
mechanic [məˈkæn.ɪk] mechanik
nurse [nɜːs] zdravotná sestra
pilot [ˈpaɪ.lət] pilot
singer [ˈsɪŋ.ə r ] spevák
soldier [ˈsəʊl.dʒə r ] vojak
teacher [ˈtiː.tʃə r ] učiteľ

Unit 5 - When I was young

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

,
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6. lekcia - Co sa stalo? 
chicken pox [ˈtʃɪk.ɪn pɒks] ovčie kiahne
a cold [ə kəʊld] nádcha
a sore throat [ə sɔː r θrəʊt] bolesť hrdla
stomach-ache [ˈstʌm.ək eɪk] bolesť žalúdka
a temperature [ə ˈtem.prə.tʃə r] teplota

Unit 6 - What was the matter? 

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5

7. lekcia - Mestá, staré a nové
airport [ˈeə.pɔːt] letisko
bridge [brɪdʒ] most
castle [ˈkɑː.sl ] zámok, hrad
market [ˈmɑː.kɪt] tržnica
palace [ˈpæl.ɪs] palác
skyscraper [ˈskaɪˌskreɪ.pə r ] mrakodrap
tower [taʊə r ] veža
train station [treɪn ˈsteɪ.ʃ ə n] vlaková stanica

Unit 7 - Cities, old and new

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
8

ˇ



No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

8. lekcia - Zmeny!
cook [kʊk] kuchár
make a cake [meɪk ə keɪk] pripraviť koláč
read a book [riːd ə bʊk] čítať knihu
read a map [riːd ə mæp] čítať z mapy
ride a bike [raɪd ə baɪk] jazdiť na bicykli
swim [swɪm] plávať
take photos [teɪk ˈfəʊ.təʊz] robiť fotky

Unit 8 - Changes!

Base form Past simple Past participle preklad

be was/were been byť
be called was/were called been called byť nazvaný
be going to was/were going to been going to chystať sa
begin began begun začať
break broke broken zlomiť
bring brought brought priniesť
buy bought bought kúpiť
can could could môcť, vedieť
catch caught caught chytiť
choose chose chosen vybrať
come came come prísť
cut cut cut rezať, sekať
do did done robiť
draw drew drawn kresliť
drink drank drunk piť
drive drove driven jazdiť
dry dried dried sušiť
eat ate eaten jesť

The list of irregular verbs (A - E)

13
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Base form Past simple Past participle preklad

The list of irregular verbs (F - P)

fall fell fallen padnúť
fall over fell over fallen over zvaliť sa
feel felt felt citiť
find found found nájsť
find out found out  found out zistiť
fly flew flown lietať
forget forgot forgotten zabudnúť
get got got dostať
get (un)dressed got (un)dressed got (un)dressed vyzliecť sa
get (up/on/off) got (up/on/off) got (up/on/off) vstať, nastúpiť, vystúpiť
get married got married got married oženiť/vydať sa
get to got to got to dostať sa do
give gave given dať
go went gone/been ísť
go out went out gone/been  out ísť von
go shopping went shopping gone/been shopping ísť nakupovať
grow grew grown rásť
have had had mať
have (got) to had (got) to had (got) to mať
have got had got had got mať
hear heard heard počuť
hide hid hidden skryť
hit hit hit udrieť
hold held held držať
hurt hurt hurt zraniť
keep kept kept držať
know knew known vedieť
learn learnt/learned learnt/learned učiť sa, dozvedieť sa
leave left left odísť
let let let nechať
lie down lay down lay down ľahnúť si
lose lost lost stratiť
make made made robiť
make sure made sure made sure uistiť sa
mean meant meant znamenať
meet met met stretnúť (sa)
must had to had to musieť
put put put položiť
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Base form Past simple Past participle preklad

The list of irregular verbs (P - W)

put on put on put on obliecť sa
read read read čítať
ride rode ridden jazdiť
run ran run bežať
say said said povedať
see saw seen vidieť
sell sold sold predávať
send sent sent poslať
should should should mať niečo urobiť
sing sang sung spievať
sit sat sat sadnúť si
sleep slept slept spať
smell smelt/smelled smelt/smelled voňať
speak spoke spoken hovoriť
spell spelt/spelled spelt/spelled hláskovať
spend spent spent tráviť
stand stood stood stáť
steal stole stolen kradnúť
swim swam swum plávať
swing swung swung hojdať sa
take took taken vziať
take a photo/picture took a photo/picture taken a photo/picture urobiť fotku
take off took off taken off vzlietnuť
teach taught taught vyučovať
tell told told povedať
think thought thought myslieť
throw threw thrown zahodiť
understand understood understood rozumieť
wake up woke up woken up zobudiť sa
wear wore worn nosiť
win won won vyhrať
write wrote written písať


