
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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Zoznámte sa s rodinou
ordinal numbers [ɔːrdənəl ˈnʌmbə(z)] radové číslovky
first [fɜːst] prvý
second [sekənd] druhý
third [θɜːd] tretí
fifth [fɪfθ] piaty
eighth [eɪtθ] ôsmy
ninth [naɪnθ] deviaty
twelfth [twelfθ] dvanásty
fifteenth [ˌfɪfˈtiːnθ] pätnásty
twentieth [twentiəθ] dvadsiaty

brother [ˈbrʌðər] brat
sister [ˈsɪstər] sestra
mum [ˈmʌm] mama
dad [dæd] otec
grandma [ˈgrænmɑː] stará mama
granddad [ˈgrændæd] starý otec
twins [twɪnz] dvojičky

Months of the year [mʌn t  θs əv ðə jɪə Mesiace v roku
January [ˈdʒænjʊəri] január
February [ˈfebruəri] február
March [mɑːtʃ] marec
April [ˈeɪprəl] apríl
May [meɪ] máj
June [dʒuːn] jún
July [dʒʊˈlaɪ] júl
August [ˈɔːgəst] august
September [sepˈtembər] september
October [ɒkˈtəʊbər] október
November [nəʊˈvembər] november
December [dɪˈsembər] december

Meet the Fantastic family

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: názvy mesiacov v roku píšeme v angličtine vždy s veľkým písmenom.

No. Slovná zásoba  

1
2
3

r] 
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1. lekcia - Doma
attic [ˈætɪk] podkrovie
bathroom [ˈbɑːθ ruːm] kúpeľňa
bedroom [ˈbed ruːm] spálňa
dining room [ˈdaɪnɪŋ ˌruːm ] jedáleň
garage [ˈgætɪdʒ] garáž
kitchen [ˈkɪtʃən] kuchyňa
living-room [ˈlɪvɪŋ ˌruːm] obývačka
study [ˈstʌdi] študovňa
bookcase [ˈbʊkkeɪs] polička na knihy
chair [tʃeər] stolička
curtains [ˈkɜːtənz] závesy
lamp [læmp] lampa
rug [rʌg] rohožka, koberček
shelf [ʃelf] polička
sofa [ˈsəʊfə] pohovka
table [ˈteɪbl] stôl

Unit 1 - At home

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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2. lekcia - Štastné rodiny
arm(s) [ɑːm(z)] ruka (y), rameno(á)
ear(s) [ɪər/ ɪəz] ucho /uši
eye(s) [aɪ(z)] oko / oči
finger(s) [ˈfɪŋgər/ ˈfɪŋgəz] prst (y)
foot/feet [fʊt/fiːt] noha / nohy
hair [heər] vlasy
hand [hænd] ruka
head [hed] hlava
knees [niːz] kolená
leg(s) [leg(z)] noha(y)
mouth [maʊθ] ústa
nose [nəʊz] nos
shoulder [ˈʃəʊldər] rameno
toe(s) [təʊ(z)] prst(y) na nohách
tooth/teeth [tuːθ/tiːθ] zub / zuby

Adjectives [ˈædʒektɪvz] Prídavné mená 
bigger [bɪgər] väčší
colder [kəʊldər] chladnejší
hotter [ˈhɒtər] horúcejší
older [ˈəʊldər] starší
shorter [ˈʃɔːtər] kratší
smaller [ˈsmɔːlər] menší
taller [ˈtɔːlər] vyšší
younger [ˈjʌŋɡər] mladší

Unit 2 - Happy families

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].

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
8

,
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3. lekcia - Rušný den 
(nine) o´clock [əˈklɒk] (deväť) hodín
quarter past (nine) [ˈkwɔːtə pɑːst] štvrť na (desať)
half past [hɑːf pɑːst] pol
quarter to (ten) [ˈkwɔːtə tə] (ten) trištvrte (na desať)

get up [ˈɡet ʌp] vstávať (z postele)
have breakfast [həv ˈbrekfəst] raňajkovať
leave home [liːv həʊm] odísť z domu
arrive at school [əˈraɪv ət skuːl] prísť do školy
have lunch [həv lʌntʃ] obedovať
leave school [liːv skuːl] odísť zo školy
have dinner [həv ˈdɪnər] večerať
go to bed [ɡəʊ tə bed] ísť spať

do drama [də ˈdrɑːmə] chodiť do dramatického krúžku
do sports [də spɔːts] športovať
do karate [də kəˈrɑːti] chodiť na karate
go swimming [ɡəʊ ˈswɪmɪŋ] ísť plávať
play basketball [pleɪ ˈbɑːskɪtbɔːl] hrať basketbal
play football [pleɪ ˈfʊtbɔːl] hrať futbal

sports equipment [spɔːt ɪˈkwɪpmənt] športové vybavenie (výstroj)
ball [bɔːl] lopta
belt [belt] opasok
costume [ˈkɒstjuːm] úbor na cvičenie
goggles [ˈɡɒɡl z] ochranné okuliare
hockey stick [ˈhɒki stɪk] hokejka
mat [mæt] podložka na cvičenie
racket [ˈrækɪt] raketa
robe [rəʊb] župan, kúpací plášť
towel [ˈtaʊəl] uterák
trainers [ˈtreɪnəz] tenisky

Unit 3 - A busy day

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: 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,
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4. lekcia - Obl úbené jedlo
apple [ˈæpl] jablko
banana [bəˈnɑːnə] banán
beans [biːnz] fazuľa
butter [ˈbʌtə] maslo
carrot [ˈkærət] mrkva
chocolate [ˈtʃɒklət] čokoláda
egg(s) [eg(z)] vajíčko / vajíčka
flour [ˈflaʊə] múka
milk [mɪlk] mlieko
onion(s) [ˈʌnjən(z)] cibuľa (e)
peas [piːz] hrášok
pineapple [ˈpaɪnæpl ] ananás
potato(es) [pəˈteɪtəʊ(z)] zemiak(y)
strawberry / strawberries [ˈstrɔːbəri/ˈstrɔːbər jahoda / jahody
sugar [ˈʃʊɡə] cukor
tomato(es) [təˈmɑːtəʊ(z)] paradajka / paradajky
watermelon(s) [ˈwɔːtəmelən(z)] červený melón
fractions [ˈfrækʃn z] zlomky
an eighth [ən eɪtθ] osmina
a sixth [ə sɪksθ] šestina
a quarter [ə ˈkwɔːtə] štvrtina
a third [ə ˈθɜːd] tretina
a half [ə hɑːf] polovica
three quarters [θriː ˈkwɔːtəz] tri štvrtiny

Unit 4 - Favourite food

iz]

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

,
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5. lekcia - Úžasné zvieratá
Animal categories

[ˈænɪml 
ˈkætɪɡərɪz]

Kategórie zvierat

birds [bɜːdz] vtáky
fish [fɪʃ] ryby
insect [ˈɪnsekt] hmyz
mammals [ˈmæml z] cicavce
antennae [ænˈteniː] tykadlo
backbone [ˈbækbəʊn] chrb ca
beak [biːk] zobák
feather(s) [ˈfeðər(z)] perie
fur [fɜːr] kožušina
scale(s) [skeɪl(z)] šupina / šupiny
shell [ʃel] ulita
skin [skɪn] koža, pokožka
tail [teɪl] chvost
ant [ænt] mravec
bu erfly [ˈbʌtəflaɪ] motýľ
eagle [ˈiːɡl ] orol
lizard [ˈlɪzəd] jašterica
owl [aʊl] sova
penguin [ˈpeŋɡwɪn] tučniak
rabbit [ˈræbɪt] králik
salmon [ˈsæmən] losos
shark [ʃɑːk] žralok

ger [ˈtaɪɡə] ger
turtle [ˈtɜːtl ] korytnačka
whale [weɪl] veľryba
in the dessert [ɪn ðə dɪˈzɜːt] v púš
in the rainforest [ɪn ðə ˈreɪnfɒrɪst] v pralese
in the sea [ɪn ðə siː] v mori
underwater [ˈʌndəwɔːtə] pod vodou

Unit 5 - Amazing animals

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
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6. lekcia - V meste
places in town [ˈpleɪsɪz ɪn taʊn] miesta v meste
building site [ˈbɪldɪŋ saɪt] stavenisko, stavebná parcela
ferry port [ˈferi ˈpɔːt] prístav na kompu
fire sta on [ˈfaɪər ˌsteɪʃən] hasičská stanica
hospital [ˈhɒspɪtəl] nemocnica
park [pɑːk] park
restaurant [ˈrestrɒnt] reštaurácia
school [sku:l] škola
shop [ʃɒp] obchod
bakery [ˈbeɪkəri] pekáreň
bank [bæŋk] banka
café [ˈkæfeɪ] kaviareň
chemist [ˈkemɪst] lekáreň, drogéria
cinema [ˈsɪnəmə] kino
library [ˈlaɪbrəri] knižnica
market [ˈmɑːkɪt] trh
post office [pəʊst ˈɒfɪs] pošta
supermarket [ˈsuːpəmɑːkɪt] obchodný dom
in the street [ɪn ðə striːt] na ulici
bus stop [bʌs stɒp] autobusová zastávka
straight ahead [streɪt əˈhed] priamo, rovno
traffic lights [ˈtræfɪk laɪts] semafory
turn le [tɜːn le ] zabočiť doľava
tun right [| tɜːn raɪt] zabočiť doprava
zebra crossing [ˈzebrə ˈkrɒsɪŋ] prechod pre chodcov
transport [trænsˈpɔːt] dopravné prostriedky
bike [baɪk] bicykel
bus [bʌs] autobus
car [kɑːr ] auto
train [treɪn] vlak

Unit 6 - In town

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
8
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7. lekcia - Na pódiu 
beard [bɪəd] brada
blue eyes [bluː aɪz] modré oči
crown [kraʊn] koruna
curly hair [ˈkɜːli heə] kučeravé vlasy
glasses [ˈɡlɑːsɪz] okuliare
long hair [ˈlɒŋ heə] dlhé vlasy
moustache [məˈstɑːʃ] fúzy
patch [pætʃ] škvrna, záplata
pirate [ˈpaɪrət] pirát
prince [prɪns] princ
princess [prɪnˈses] princezná
smile [smaɪl] úsmev
wooden leg [ˈwʊdn leɡ] drevená noha

Musical instruments Hudobné nástroje
cello [ˈtʃeləʊ] violončelo
cymbals [ˈsɪmbl z] činely
drums [drʌmz] bubny, bicie nástroje
flute [fluːt] flauta
guitar [gɪˈtɑːr] gitara
harp [hɑːp] harfa
keyboard [ˈkiːbɔːd] klávesy, syntezátor
oboe [ˈəʊbəʊ] hoboj
triangle [ˈtraɪæŋɡl ] triangel
trumpet [ˈtrʌmpɪt] trubka
violin [ˌvaɪəˈlɪn] husle

Unit 7 - On the stage

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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8. lekcia - Letné prázdniny
Countries [ˈkʌntrɪz] Krajiny

Australia [ɒˈstreɪliə] Austrália
Brazil [brəˈzɪl] Brazília
Germany [ˈdʒɜːməni] Nemecko
Spain [speɪn] Španielsko
Russia [ˈrʌʃə] Rusko
The UK [ðə ˌjuːˈkeɪ] Spojené kráľovstvo
The USA [ðə ˌju:ˌesˈeɪ] Spojené štáty
Turkey [ˈtɜːki] Turecko
boat [bəʊt] čln
motorbike [ˈməʊtəbaɪk] motocykel
plane [pleɪn] lietadlo
van [væn] dodávka
canoeing [kəˈnuːɪŋ] kanois ka
hiking [ˈhaɪkɪŋ] turis ka
sightseeing [ˈsaɪtsiːɪŋ] prezeranie pamiatok
swimming [ˈswɪmɪŋ] plávanie

Holiday objects [ˈhɒlədeɪ Vybavenie na prázdniny
camera [ˈkæmərə] fotoaparát
flippers [ˈflɪpəz] plutvy
helmet [ˈhelmɪt] prilba
map [mæp] mapa
sleeping bag [ˈsliːpɪŋ bæɡ] spací vak
tent [tent] stan
wetsuit [ˈwetsuːt] neopren

Unit 8 - Summer holiday 

No. Slovná zásoba  

1
2
3
4
5
6
7
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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
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

The list of irregular verbs (A - G)



Base form Past simple Past participle preklad

The list of irregular verbs (H - S)

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
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



Base form Past simple Past participle preklad

The list of irregular verbs (S - W)

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


