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GLOSARIO ESPAÑOL–ESLOVACO 

ŠPANIELSKO–SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK 

Mgr. Peter Gschweng 
 



¡HOLA AHOLA AHOLA AHOLA A    TTTT                DOS!DOS!DOS!DOS!    
 

 

Španielčina je oficiálnym jazykom 400 miliónov ľudí v 21 štátoch sveta. Je to tretí najrozšírenejší 

jazyk na svete a druhý najpoužívanejší cudzí jazyk. Len v Spojených štátoch amerických je materinským 

jazykom 25 miliónov obyvateľov a 2 miliónov obyvateľov v ďalších krajinách. Záujem o španielsky jazyk 

neustále rastie a tento jazyk nadobúda čoraz väčší vplyv v kultúre, politike, ekonomike, na internete aj 

vo vedeckej oblasti. 

Slovníček k metóde Embarque obsahuje kompletnú slovnú zásobu k učebnici (moduly 1 až 8 – 

lekcie 1 až 16). Slovíčka sú zoradené podľa lekcií. Pre ich zoradenie bola použitá slovenská abeceda. Pre 

jednoduchšie učenie bola slovná zásoba vyberaná podľa dvojstrán v lekcii. Každý modul predstavuje istý 

okruh a preto je v mnohých lekciách spomínaná aj tematicky zameraná slovná zásoba, ktorá bola 

vybraná z celého modulu. Učenie sa slovíčok je v cudzom jazyku dôležité a preto tu okrem nich nájdete 

aj rôzne tipy, ako sa učiť slovnú zásobu (Estrategia) a preložené komunikačné prostriedky (Ahora ya 

sabes) z pracovného zošita. 

Dúfam, že slovníček Vám bude užitočnou pomôckou pri plavbe za španielčinou. 

 Mgr. Peter Gschweng 

¡Mucha suerte!Mucha suerte!Mucha suerte!Mucha suerte!    
    

    
    
    

    
 

 
 

Abreviaturas Zoznam použitých skratiek    
 

m. mužský rod 

f. ženský rod 

sg. jednotné číslo 

pl. množné číslo 

(zc) 
sloveso na –cer al. –ducir so -zc- 
v 1. os.sg. 

(ie) sloveso so zmenou e-ie 

(ue) sloveso so zmenou o-ue 

(i) sloveso so zmenou e-i 

(í) sloveso na –iar s prízvučným -í- 

(ú) sloveso na –uar s prízvučným -ú- 

(y) 
sloveso na –uir s -y- v sg.            
a 3. os. pl. 

(g) sloveso s -g- v 1. os. sg. 
    

 

 
 
 

 

Buď súčasťou komunity EMBARQUE !!! 
 

http://www.edelsa.es/zonaestudiante_adultos_embarque1_blogs.php 
 

Vstúp na horeuvedenú stránku, vyber si blog podľa modulu, na ktorom 
sa nachádzaš a zdieľaj svoje názory v španielčine s celým svetom !!! 
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LECCIÓN 1     BienvBienvBienvBienvenid@s aenid@s aenid@s aenid@s a    bordobordobordobordo    Lekcia 1. 
 

Páginas 8–9  

abecedario, m abeceda 

apellido, m priezvisko 

bienvenido a vitaj/-te v, na 

bordo, m paluba 

de z, zo, od; 2. pád 

lista, f zoznam 

listado, m zoznam, súpis 

nombre, m meno 

pasajero, m pasažier, cestujúci 

¿Cómo se dice … 
en español? 

Ako sa povie ... 
po španielsky? 

¿Cómo se escribe? Ako sa to píše? 

¿Cómo se 
pronuncia? 

Ako sa to 
vyslovuje? 

¿Qué significa? Čo to znamená? 

Páginas 10–11  

amigo, m kamarát, priateľ 

aquí tu 

~ Aquí está. Tu to je. 

bien  dobre 

capitán, m kapitán 

¿cómo? ako? aký? 

¿cuál? ktorý, aký? 

despedida, f rozlúčka; po-
zdrav pri lúčení 

don, m pán 

doña, f pani 

formal formálny 

(muchas) gracias 
(por) 

ďakujem (veľmi 
pekne) (za) 

informal neformálny 

llamarse volať sa 

mi môj, moja, moje 

muy veľmi 

pasar prechádzať 

~ Puede/n pasar. Môžete prejsť. 

Perdón. Pardón. 

Por favor prosím (ťa/Vás) 

saludo, m pozdrav 

señor, m pán 

señora, f pani 

señorita, f slečna 

ser byť, existovať 

su jeho, jej, Váš 

todos všetci 

tu tvoj, tvoja, tvoje 

y a 

¡Hola! Ahoj! 

Buenos días. Dobré ráno. 
Dobrý deň. 

Buenas tardes. Dobré 
popoludnie. 
Dobrý večer. 

Buenas noches. Dobrú noc. 

Adiós. Ahoj (pri lúčení). 

Hasta luego. Dovidenia. 

Hasta mañana. Dovidenia zajtra. 

Hasta el martes. Ahoj v utorok. 

¿Qué tal? Ako (sa máš)? 

Encantado/a. Teší ma. 

Mucho gusto. Teší ma. 

 

LECCIÓN 2     ¿De dónde eres?¿De dónde eres?¿De dónde eres?¿De dónde eres?    Lekcia 2.    
 

Páginas 14–15  

camarote, m kajuta 

¿de dónde? odkiaľ? 

en v, vo, do, na 

famoso (m) známy, slávny; 
známy človek 

nacionalidad, f národnosť 

Páginas 16–17  

ciudad, f mesto 

como ako 

¿dónde? kde? 

estudiante, m/f študent, -tka 

hombre, m muž; človek 

mesa, f stôl 

novio, m priateľ (frajer) 

Nueva York New York 

país, m krajina, zem 

París Paríž 

Pekín Peking 

pero ale 

salón-comedor, m obývacia jedáleň 

Venecia Benátky 

vivir žiť, bývať 

Páginas 18-19 

beso, m bozk 

~ Un beso. Bozkávam ťa.     
(v liste) 

compañero, m kolega 

~ compañero de  
    viaje, m 

spolucestujúci 

contento spokojný 

~ Estoy contento. Som spokojný. 

diferente rôzny, rozdielny 

fantástico fantastický 

feliz šťastný 

~ Feliz viaje. Šťastnú cestu. 

no nie; ne- (záporka) 

simpático sympatický 

viaje, m cesta 

Refuerza la gramática del módulo 1 

casa, f dom 

clase, f trieda, hodina 

~ compañero de  
    clase, m 

 
spolužiak 

con  s, so 

doctor, m doktor 

enfermera, f zdravotná sestra 

extranjero, m cudzinec 

grande veľký 

hermano, m brat 

chalé, m rodinný dom 

chico, m; chica, f chlapec, dievča 

lejos (de) ďaleko (od) 

mesero, m čašník 

Oye. Počuj. Hej. 

padre, m otec 

piso, m byt  

profesor, m profesor 

¿quién? kto? 

tío, m ujo, strýko 

turista, m/f turista 

verdad, f pravda 

~ ¿Verdad? Pravda? Však? 
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PAÍSES Y NACIONALIDADES 

MUNDO HISPANO 

Argentina Argentína 

argentino Argentínčan, 
argentínsky 

Bolivia Bolívia 

boliviano Bolívijčan, 
bolívijsky 

Colombia Kolumbia 

colombiano Kolumbijčan, 
kolumbijský 

Costa Rica Kostarika 

costarricense Kostaričan, 
kostarický 

Cuba Kuba 

cubano Kubánec, 
kubánsky 

Ecuador Ekvádor 

ecuatoriano Ekvádorčan, 
ekvádorský 

El Salvador Salvádor 

salvadoreño Salvádorčan, 
salvádorský 

España Španielsko 

español Španiel, 
španielský, 
španielčina 

Guatemala Guatemala 
guatemalteco Guatemalčan, 

guatemalský 

Honduras Honduras 

hondureño Hondurasan, 
honduraský 

Chile Chile 

chileno Čiľan, čílsky 

México Mexiko 

mexicano Mexičan, mexický 

Nicaragua Nikaragua 

nicaragüense Nikaragujčan, 
nikaragujský 

Panamá Panama 

panameño Panamec, 
panamský 

Paraguay Paraguaj 

paraguayo Paraguajec, 
paraguajský 

Perú Peru 

peruano Peruánec, 
peruánsky 

Puerto Rico Portoriko 

portorriqueño Portoričan, 
portorický 

República 
Dominicana 

Dominikánska 
republika 

dominicano Dominikánec, 
dominikánsky 

Uruguay Uruguaj 

uruguayo Uruguajec, 
uruguajský 

Venezuela Venezuela 

venezolano Venezuelčan, 
venezuelský 

OTROS 

Alemania Nemecko 

alemán Nemec, nemecký, 
nemčina 

Bélgica Belgicko 

belga Belgičan, belgický 

Brasil Brazília 

brasileño Brazílčan, brazílsky 

Canadá Kanada 

canadiense Kanaďan, 
kanadský 

Croacia Chorvátsko 

croata Chorvát, chorvát-
sky, chorvátčina 

Eslovaquia Slovensko 

eslovaco Slovák, slovenský, 
slovenčina 

Estados Unidos 
(EE.UU.) 

Spojené štáty 
americké (USA) 

estadounidense zo Spojených štá-
tov (obyvateľ ...) 

Francia Francúzsko 

francés Francúz, 
francúzsky, 
francúzština 

Grecia Grécko 

griego Grék, grécky, 
gréčtina 

Holanda Holandsko 

holandés Holanďan, 
holandský, 
holandčina 

China Čína 

chino Číňan, čínsky, 
čínština 

India India 

indio Ind, indický 

Inglaterra Anglicko 

inglés Angličan, anglický, 
angličtina 

Irán Irán 

iraní Iránec, iránsky 

Italia Taliansko 

italiano Talian, taliansky, 
taliančina 

Japón Japonsko 

japonés Japonec, japonský, 
japončina 

Marruecos Maroko 

marroquí Maročan, 
marocký 

Polonia Poľsko 

polaco Poliak, poľský, 
poľština 

Portugal Portugalsko 

portugués Portugalec, 
portugalský, 
portugalčina 

Rusia Rusko 

ruso Rus, ruský, ruština 

Suecia Švédsko 

sueco Švéd, švédsky, 
švédčina 

Suiza Švajčiarsko 

suizo Švajčiar, 
švajčiarsky 
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AHORA YA SABES TERAZ UŽ VIEŠ 

Pozdraviť a rozlúčiť sa formálne a neformálne 

• ¡Hola!, ¿qué tal? 

• Buenos días. 
• Adiós. / Hasta luego / mañana. 

� Ahoj! Ako (sa máš – nie je treba odpovedať)? 
� Dobrý deň (ráno). 
� Ahoj (pri lúčení). / Dovidenia / Dovidenia zajtra. 

 

Reagovať na pozdrav 

• Encantado/a. 
• Mucho gusto. 

� Teší ma. (muž / žena) 
� Teší ma. (muž + žena) 

 

Opýtať sa na meno a odpovedať 

• ¿Cómo te llamas? / ¿Cómo se llama? 

• Soy Guadalupe. / Me llamo Guadalupe. 
� Ako sa voláš? / Ako sa voláte? 
� Som Guadalupe. / Volám sa Guadalupe. 

 

Opýtať sa na priezvisko a odpovedať 

• ¿Cuál es tu / su apellido? ¿Cuáles son tus / sus 
apellidos? 

• Mi apellido es López. Mis apellidos son López 
Pérez. 

� Aké je tvoje / Vaše priezvisko? Aké sú tvoje / Vaše 
priezviská. (Ako sa voláš / voláte priezviskom?) 

� Moje priezvisko je López. Moje priezviská sú López 
Pérez. 

 

Hovoriť o národnosti a krajine pôvodu 

• ¿De dónde eres? / ¿De dónde es? 

• Soy española. / Soy de España. 
� Odkiaľ si? / Odkiaľ ste? 
� Som Španielka. / Som zo Španielska 

 

Hovoriť o bydlisku 

• ¿Dónde vives? / ¿Dónde vive? 

• Vivo en Córdoba. 
� Kde bývaš? / Kde bývate? 
� Žijem v Córdobe. 

 
 
 

  

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    
 

Nové slovíčka sa učte 
pravidelne, každý deň        
(5 – 10 minút, napr. cestou 
do práce, školy, ...) a nie raz 
za týždeň. Nezabúdajte aj 
na komunikačné prostriedky 
(vety, výrazy – Ahora ya 
sabes), ktoré sa Vám zídu 
v každodenných situáciách. 
 

 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    
 

Slovíčka si zapamätáte 
oveľa ľahšie ak si ich bu-dete 
sami zapisovať do vlastného 

slovníčka. Určite nie do 
zošita spolu s gramatikou 

a úlohami, kde sa strácajú 
a budia dojem, že textu je 

priveľa, čím sa uberáme 
o chuť do učenia. 
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LECCIÓN 3     ¿A qué te dedicas?¿A qué te dedicas?¿A qué te dedicas?¿A qué te dedicas?    Lekcia 3.    
 
Páginas 26–27  

calle, f ulica 

central ústredný, hlavný; 
stredový 

comisaría, f komisariát, 
policajný zbor 

dedicarse a venovať sa 

hacer (g) robiť 

general všeobecný 

hospital, m nemocnica 

instituto, m škola, gymnázium; 
inštitút 

interesante zaujímavý 

lugar, m miesto 

oficina, f kancelária; úrad 

paro, m nezamestnanosť 

~ estar en paro byť nezamestnaný 

parque, m park 

~ parque de  
    bomberos, m 

hasičská 
zbrojnica 

profesión, f profesia, povolanie 

¿qué? čo?; aký? ktorý? 

¡qué! aký, -á, -é!  

restaurante, m reštaurácia 

teatro, m divadlo 

trabajar pracovať 

trabajo, m práca, zamestnanie 

Páginas 28–29  

arroba (@) zavináč 

código, m kód 

correo (electró-
nico), m (e-mail) 

e-mail 

¿cuánto? koľko? 

dirección, f adresa; smer 

edad, f vek 

fecha, f dátum 

~ fecha de  
    nacimiento, f 

dátum narodenia 

llave, f kľúč 

~ llave   
    magnética, f 

elektronický / 
magnetický kľúč 

mes, m mesiac 

modo de 
empleo, m 

spôsob použitia 

nivel, m úroveň; tu: 
poschodie (loď) 

número, m číslo, číslovka 

punto (.) bodka 

secreto tajný 

(teléfono) fijo, m pevná linka 

(teléfono) móvil, m mobilný telefón 

tener mať 

enero, m január 

febrero, m február 

marzo, m marec 

abril, m apríl 

mayo, m máj 

junio, m jún 

julio, m júl 

agosto, m august 

septiembre, m september 

octubre, m október 

noviembre, m november 

diciembre, m december 

Páginas 30–31  

ejercicio, m cvičenie 

fuente, f fontána; prameň 

libro, m kniha 

madre, f mama 

mañana zajtra 

mañana, f ráno (pod.m.) 

~ por la mañana ráno (príslovka) 

mujer, f žena 

oficina de 
turismo, f 

turistická infor-
mačná kancelária 

universidad, f univerzita 

 

 

 

 

 
PROFESIONES 
 

abogado, m advokát 

actor, m herec 

actriz, f herečka 

ama de casa, f žena v domácnosti 

arquitecto, m architekt 

artista, m/f umelec, -lkyňa 

azafata, f letuška 

biólogo, m biológ 

bombero, m hasič 

camarero, m čašník 

cantante, m/f spevák, -čka 

cocinero, m kuchár 

dentista, m/f zubár 

dependiente, m/f predavač, -ka 

director, m riaditeľ; režisér 

enfermero, m ošetrovateľ 

farmaceútico, m lekárnik 

ingeniero, m inžinier 

jefe, m šéf, vedúci 

mecánico, m mechanik 

médico, m lekár 

periodista, m/f novinár 

piloto, m/f pilot, -ka 

policía, m/f policajt, -ka 

 
psicólogo, m psychológ 

recepcionista, m/f recepčný, -á 

secretario, m asistent 

taxista, m/f taxikár 

traductor, m prekladateľ 

vendedor, m predavač 

veterinario, m veterinár 

 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    
 

Pri učení podstatných 
mien nezabúdajte na  

 rod. V niektorých 
prípadoch Vám pomôže 
koncovka, ale nie vždy. 

Preto sa vždy učte spolu 
s podstatným menom aj 

jeho člen , ktorý Vám 
zároveň určí jeho rod (m/f).  
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LECCIÓN 4     ¿Qué estudias?¿Qué estudias?¿Qué estudias?¿Qué estudias?    Lekcia 4.    
 
Páginas 32–33 

a k, ku, do; 3./4. pád 

acción, f činnosť, dej 

alguno nejaký 

aprender učiť sa 

arte, m/f umenie 

asignatura, f predmet (v škole) 

asistir zúčasniť sa 

~ asistir a la clase chodiť do školy 

biblioteca, f knižnica 

biología, f biológia 

buscar hľadať 

comprender rozumieť 

cuaderno, m zošit 

cuando keď 

derecho, f právo 

diccionario, m slovník 

difícil ťažký, náročný 

divertido zábavný 

ejemplo, m príklad 

~ por ejemplo napríklad 

escribir písať 

escuela, f škola 

escuchar počúvať 

estudiar študovať 

estudio, m štúdium 

examen, m skúška 

hablar (de) hovoriť (o) 

historia, f história; dejepis 

chatear chatovať 

idioma, m jazyk 

Internet, m internet 

leer čítať 

literatura, f literatúra 

llamar volať 

luego potom 

matemáticas, f, pl. matematika 

medicina, f medicína 

mucho veľa, veľmi 

música, f hudba; hudobná 
výchova 

necesitar potrebovať 

palabra, f slovo 

para pre, na, aby 

persona, f osoba 

¿por qué? prečo? 

porque pretože 

practicar cvičiť, trénovať 

preguntar (o)pýtať (sa) 

pues nuž, teda (vsuvka) 

sí áno, hej 

todos všetci 

Páginas 34–35 

abreviatura, f skratka 

agencia, f agentúra 

~ agencia de  
    viajes, f 

cestovná 
kancelária 

avenida, f bulvár, široká ulica 

carta, f list, dopis 

derecha pravá strana 

escuela de 
idiomas, f 

jazyková škola 

inmobiliaria, f realitná kancelária 

instrumento, m nástroj 

izquierda ľavá strana 

letra, f písmeno 

musical hudobný 

página, f strana 

~ página web, f webová stránka 

paseo, m široká ulica s pásom 
zelene uprostred 

piso, m poschodie 

planta, f poschodie; 
rastlina 

plaza, f námestie 

postal poštový 

~ código postal, m PSČ 

puerta, f dvere 

sello, m (poštová) známka 

tarjeta, f karta; vizitka 

teléfono, m telefón 

vía, f cesta; tu: ulica 

Páginas 36–37 

agencia de 
comunicación, f 

PR agentúra, agen-
túra pre reklamu a 
komunikáciu 

bailar tancovať 

cantar spievať 

comer jesť; obedovať 

comprar kúpiť, kupovať 

DNI občiansky preukaz 

explicar vysvetliť 

gramática, f gramatika 

hacer prácticas precvičovať 

ingeniería, f inžinierstvo, 
technika 

los/las dos obaja, obe 

marketing, m marketing 

noticia, f správa, informácia 

ocupación, f zamestnanie 

personal osobný 

pizarra, f tabuľa 

sexo, m pohlavie; sex 

si ak, či 

subir stúpať, ísť hore 

universitario univerzitný, 
vysokoškolský 

¡Hola a todos! Ahojte všetci! 

secundaria, f stredná škola (SK: 
2. stupeň ZŠ) 

bachillerato, f maturita, matu-
ritné štúdium 

formación 
profesional, f 

odborné vzdeláva-
nie (SK: SOŠ, SOU) 

estudios univer-
sitarios, m, pl 

vysokoškolské 
štúdium 

Refuerza la gramática del módulo 2 

ahora teraz 

apartamento, m byt 

banco, m banka 

comida, f jedlo; obed 

¿cuándo? kedy? 

dinero, m, sg peniaze, pl 

hijo, m syn; dieťa (rodičov) 

hoy dnes 

lección, f lekcia 

museo, m múzeum 

nada nič 

nuevo nový 

ordenador, m počítať 

sábado, m sobota 

tarde, f poobedie, večer 

~ por la tarde poobede, navečer 

tiempo, m čas 

todos los (+ pl),  
todas las (+ pl) 

každý, každá, 
každé (+ sg) 
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AHORA YA SABES TERAZ UŽ VIEŠ 

Hovoriť o zamestnaní 

• ¿Qué haces? 

• ¿A qué te dedicas / se dedica? 

• ¿Cuál es tu / su profesión? 

• Soy profesora. 
• Estoy en paro (no tener trabajo). 

� Čo robíš? 
� Čomu sa venuješ / venujete? 
� Aké je tvoje / Vaše povolanie? 
� Som učiteľka. 
� Som nezamestnaný. 

 

Hovoriť o mieste zamestnania 

• ¿Dónde trabajas / trabaja? 

• Trabajo en un instituto. 
� Kde pracuješ / pracujete? 
� Pracujem na (jednom) gymnáziu. 

 

Hovoriť o veku 

• ¿Cuántos años tienes / tiene? 

• Tengo 20 años. 
� Koľko máš / máte rokov? 
� Mám 20 rokov. 

 

Hovoriť o dátume narodenia 

• ¿Cuál es tu / su fecha de nacimiento? 

• El 2 de mayo de 1968. 
� Aký je tvoj / Váš dátum narodenia? 
� 2. mája 1968. 

 

Opýtať sa na číslo telefónu a odpovedať 

• ¿Cuál es tu / su número de teléfono?  
• Es el 946 275 894. 
• Mi móvil es el 658 88 99 76. 

� Aké je tvoje / Vaše telefónne číslo? 
� (Je to) 946 275 894. 
� Môj mobil je 658 88 99 76. 

 

Opýtať sa na e-mailovú adresu a odpovedať 

• ¿Cuál es tu / su dirección de correo electrónico? 

• Es csanchezherranz@hbs.org. 
� Akú máš / máte e-mailovú adresu? 
� csanchezherranz@hbs.org. 

 

Hovoriť o svojom štúdiu 

• ¿Qué estudias / estudia?  
• Estudio Medicina. 
• ¿Dónde estudias / estudia? 

• Estudio en la universidad. 

� Čo študuješ / študujete? 
� Študujem medicínu. 
� Kde študuješ / študujete? 
� Študujem na univerzite. 

 

Opýtať sa na adresu bydliska a odpovedať 

• ¿Cuál es tu / su dirección? ¿Dónde vives / vive? 

• Vivo en la calle… 

� Aká je tvoja / Vaša adresa? Kde bývaš / bývate? 
� Bývam na ulici… 
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LECCIÓN 5     ¿¿¿¿CCCCómoómoómoómo    eres?eres?eres?eres?    Lekcia 5.    
 

Páginas 44–45 

alegre veselý 

alto vysoký 

antipático nesympatický 

aspecto físico, m (telesný) vzhľad 

bajo nízky, malý (výška) 

barba, f brada 

bastante dosť 

bigote, m fúzy 

calvo plešatý 

carácter, m 
(caracteres, pl) 

charakter 

corto krátky 

delgado štíhly 

gafas, f, pl okuliare 

guapo pekný 

inteligente inteligentný 

joven (m) mladý; mladík 

largo dlhý 

liso rovný, hladký 

llevar nosiť; priniesť 

moreno tmavovlasý; snedý 

ojo, m oko 

optimista optimistický 

pelo, m, sg vlasy, pl 

poco málo 

~ un poco (de) trochu (+ pod.m.) 

rizado kučeravý 

rubio blond 

serio vážny; seriózny 

solo sám; iba, len 

tímido tichý, plachý 

viajar cestovať 

viejo starý 

color, m farba 

azul modrý 

blanco biely 

marrón hnedý 

negro čierny 

verde zelený 

Páginas 46–47 

canción, f pesnička 

cierto istý, nepochybný 

claro jasný; samozrejme 

cocinar variť 

conocer (zc) poznať 

cosa, f vec 

decir povedať 

disco, m CD; disk 

entrevista, f interview, rozhovor 

estado civil, f rodinný stav 

estar byť, nachádzať sa 

~ casado/-a (byť) ženatý/vydatá 

~ divorciado (byť) rozvedený 

~ soltero (byť) slobodný 

~ viudo (byť) vdovec 

~ ¿Cómo   
    estás/está? 

Ako sa 
máš/máte? 

~ ¿Qué tal  
    estás/está? 

Ako sa 
máš/máte? 

familia, f rodina 

familiar rodinný 

favorito obľúbený 

físicamente fyzicky, telesne 

guitarra, f gitara 

hay je, sú, vyskytuje 
sa, vyskytujú sa 

marido, m manžel 

mujer, f manželka 

ni ani 

on-line online 

personalmente osobne 

piano, m klavír 

que že; ktorý 

relación, f vzťah 

relacionado (con) súvisiaci (s, so), 
vzťahujúci sa (k) 

saber vedieť 

saxofón, m saxofón 

se sa, si 

tocar dotknúť sa 

tocar (+ 
instrumento) 

hrať (na hudobný 
nástroj) 

 

 
FAMILIA 

abuelo, m starý otec, dedo 

abuela, f stará matka, babka 

abuelos, pl starí rodičia 

cuñado, m švagor 

cuñada, f švagriná 

hermano, m brat; súrodenec 

hermana, f sestra 

hermanos, pl súrodenci 

hijo, m syn; dieťa 

hija, f dcéra 

hijos, pl deti 

madre, f matka 

nieto, m vnuk 

nieta, f vnučka 

nietos, pl vnúčatá 

padre, m otec; rodič 

padres, pl rodičia 

primo, m bratranec 

prima, f sesternica 

sobrino, m synovec 

sobrina, f neter 

tío, m ujo, strýko 

tía, f teta 

Páginas 46–47 

árabe arabský, Arab, 
arabčina 

sociable spoločenský, 
otvorený 

trabajador pracovitý 

 

LECCIÓN 6     El tiempo libreEl tiempo libreEl tiempo libreEl tiempo libre    Lekcia 6.    
 

Páginas 50–51 

animal, m zviera 

antes de pred, predtým, skôr 

avión, m lietadlo 

barco, m loď 

coche, m auto 

componer skladať, zložiť 

correr behať, bežať 

deporte, m šport 
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~ deporte de  
    riesgo, m 

adrenalínový 
šport 

deportista, m/f športovec, -kyňa 

desayunar raňajkovať 

discoteca, f diskotéka 

dormir (ue) spať 

en casa doma 

esquiar lyžovať (sa) 

fuera de von, vonku, mimo 

fútbol, m futbal 

golf, m golf 

gustar páčiť sa, mať rád 

gusto, m záľuba; chuť 

hacer gimnasia cvičiť 

ir (a) ísť 

jugar a (ue)  hrať (sa) 

modelo, m/f model, -ka 

montaña, f hora, hory 

montar a caballo jazdiť na koni 

nadar plávať 

noche, f noc 

~ por la noche v noci 

pasear (por) prechádzať sa 

película, f film 

piscina, f bazén 

playa, f pláž 

pronto skoro 

salir odísť; výjsť si, 
vyraziť si 

semana, f týždeň 

~ fin de semana, m víkend 

tenis, m tenis 

tren, m vlak 

ver vidieť 

volar (ue) letieť, lietať 

Páginas 52–53 

a ver tak, teda (vsuvka) 

cine, m kino 

concierto, m koncert 

costumbre, f zvyk, obyčaj 

encuesta, f anketa, prieskum 

entrevistador, m anketár, reportér 

especialmente špeciálne, zvlášť 

exposición, f výstava 

foto(grafía), f fotografia 

más viac; ešte; plus 

no ... nada ne ... vôbec 

otro iný, ďalší, druhý 

pregunta, f otázka 

química, f chémia 

rock, m rock 

también tiež, aj 

tampoco tiež nie, ne- 

último posledný 

Páginas 54–55 

actividad, f aktivita, činnosť 

bebida, f nápoj 

cultural kultúrny 

domicilio, m bydlisko 

hablar por 
teléfono 

telefonovať 

hispano hispánsky, 
španielsky 

~ países de habla  
    hispana, pl 

španielsky 
hovoriace krajiny 

lengua, f jazyk 

mar, m more 

natación, f plávanie 

provincia, f provincia 

vacaciones, f, pl prázdniny 

Refuerza la gramática del módulo 3 

gordo tučný 

amable milý, láskavý 

novio, m priateľ (frajer); 
snúbenec 

enfadado (con) pohnevaný (s), 
nahnevaný 

~ estar enfadado byť nahnevaný, 
pohnevaný 

contento spokojný 

~ estar contento byť spokojná 

¿Qué pasa? Čo sa deje? 

metro, m metro 

~ estación de  
    metro, f 

zástavka metra 

aceituna, f oliva 

flamenco, m flamenko 

 
 

 

 

 

 

 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    
 

Slovíčka sa môžete učiť aj 
podľa tzv. slovných polí. 

Zoradiť sa dajú podľa tém  
(napr. familia: madre, 

padre, hijo..., tiempo libre: 
bailar, cantar, pasear, ...), 

ale aj podľa slovných 
druhov  (verbos, 

sustantivos, adjetivos, ...) 

 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    
 

V každom jazyku je veľa, 
najmä medzinárodných 

slov, ktoré poznáte zo 
slovenčiny alebo z iných 

jazykov. Naučíte sa ich 
rýchlo, len treba dávať 

pozor na ich výslovnosť  
a pravopis, ktoré sú 

v každom jazyku iné! 
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AHORA YA SABES TERAZ UŽ VIEŠ 

Hovoriť o vzhľade a charaktere 

• ¿Cómo es?  
• Es alto y guapo. Tiene el pelo largo. Lleva bigote. 
• Es inteligente y trabajador. 

� Aký je? 
� Je vysoký a pekný. Má dlhné vlasy. Nosí fúzy. 
� Je inteligentný a pracovitý. 

 

Vyjadriť intenzitu 

• Es un poco / bastante / muy trabajador. � Je trochu / dosť / veľmi pracovitý. 

 

Vyjadriť vlastníctvo 

• Es tu hermano. 
• El libro es de mi hermana. 

� To je tvoj brat. 
� Tá kniha je mojej sestry. 

 

Hovoriť o rodinnom stave 

• ¿Estás / Está casado/a? 

• ¿Cuál es tu / su estado civil? 

• Estoy soltero/a. 

� Si / Ste ženatý / vydatá? 
� Aký je tvoj / Váš rodinný stav. 
� Som slobodný/á. 

 

Opýtať sa niekoho na nejaké vedomosti, znalosti 

• ¿Conoces a la presidenta del club?  
• ¿Conoces muchos países? 

• ¿Sabes los números en español? 

• ¿Sabes hablar español? 

� Poznáš prezidentku klubu? 
� Poznáš veľa krajín? 
� Vieš číslovky v španielčine? 
� Vieš hovoriť po španielsky? 

 

Vyjadriť znalosť a neznalosť  

• Sí, conozco a la presidenta del club. 
• Sí, conozco muchos países. 
• No, no sé los números en español. 
• Sí, sé hablar un poco de español. 

� Áno, poznám prezidentku klubu. 
� Áno, poznám veľa krajín. 
� Nie, neviem číslovky v španielčine. 
� Áno, viem hovorit trochu po španielsky. 

 

Vyjadriť záľuby 

• Me gusta(n). 
• No me gusta(n). 

� Páči (Páčia) sa mi. / Mám rád. 
� Nepáči (Nepáčia) sa mi. / Nemám rád. 

 

Vyjadriť súhlas / nesúhlas 

• A mí sí, a mí no, a mí también, a mí tampoco. � Mne áno, mne nie, mne tiež, mne tiež nie. 
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LECCIÓN 7     Vives enVives enVives enVives en    un pisoun pisoun pisoun piso    Lekcia 7. 
 

Páginas 62–63 

a las afueras (de) na predmestí 

aire acondicio-
nado, m 

klimatizácia 

alquilar prenajať 

alquiler, m prenájom 

amueblado zariadený 
(nábytkom) 

ascensor, m výťah 

calefacción, f kúrenie 

~ calefacción  
    central, f 

ústredné kúrenie 

~ calefacción  
    individual, f 

vlastné kúrenie 

céntrico v centre; v strede 

centro, m centrum; stred 

completo kompletný; celý 

comunicado prepojený, 
dostupný 

contacto, m kontakt 

cuarto, m izba 

edificio, m budova, dom 

exterior vonkajší; do ulice 

habitación, f izba 

interior vnútorný; do dvora 

vender predať, predávať 

venta, f predaj 

vivienda, f bývanie; dom, byt 

Páginas 64–65 

cuadrado štvorcový, hranatý 

ratón, m myš; myška (PC) 

rectangular obdĺžnikový 

redondo okrúhly, guľatý 

té, m čaj 

~ salón de té, m čajový salónik 

a la derecha (de) doprava, napravo 

a la izquierda (de) doľava, naľavo 

al final (de) na konci, 
nakoniec 

al lado (de) vedľa, pri 

alrededor (de) okolo 

debajo (de) pod, dole 

delante (de) pred, vpredu 

detrás (de) za, vzadu 

en el centro (de) uprostred, v strede 

encima (de) na, nad, hore 

enfrente (de) oproti 

entre medzi 

amarillo žltý 

gris sivý 

naranja oranžový 

rojo červený 

rosa ružový 

violeta fialový 

Páginas 66–67 

comentario komentár, 
pripomienka 

dato, m údaj 

marcar označiť 

mueble, m nábytok 

servicio, m služba; toaleta 

 
 

 

 

VIVIENDA 

apartamento, m byt (menší) 

estudio, m garzónka 

piso, m byt (väčší) 

chalé, m rodinný dom 

balcón, m balkón 

(cuarto de) baño, m kúpelňa 

cocina, f kuchyňa 

dormitorio, m spálňa 

garaje, m garáž 

jardín, m záhrada 

pasillo, m chodba 

salón, m obývačka 

terraza, f terasa 

 
MUEBLES 

armario, m skriňa 

bañera, f vaňa 

cama, f posteľ 

cocina, f sporák 

estantería, f polica, policová 
zostava 

frigorífico, m chladnička, 
mraznička 

lámpara, f lampa 

lavabo, m umývadlo 

lavadora, f práčka 

mesa, f stôl 

mesilla, f (nočný) stolík 

microondas, m, sg mikrovlnka 

silla, f stolička 

sillón, m kreslo 

sofá, m pohovka 

televisión, f (TV) televízia, televízor 

 

LECCIÓN 8     Un día en el barcoUn día en el barcoUn día en el barcoUn día en el barco    Lekcia 8. 
 

Páginas 68–69 

día, m deň 

lunes, m pondelok 

martes, m utorok 

miércoles, m streda 

jueves, m štvrtok 

viernes, m piatok 

sábado, m sobota 

domingo, m nedeľa 

acostarse (ue) ísť spať, ľahnúť si 

algo (de) niečo 

cena, f večera 

cenar večerať 

cuarto, m štvrť (hodiny) 

desayuno, m raňajky 
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despertarse (ie) zobudiť sa 

después potom 

ducharse osprchovať sa 

en punto presne (hodiny) 

enviar (í) poslať, zaslať 

este, esta tento, táto, toto 

genial geniálny, super 

habitual obvyklý 

hacer deporte športovať 

hora, f hodina, čas 

~ ¿a qué hora? o koľkej? 

levantarse vstať 

media, f pol (hodiny) 

menos menej, mínus 

~ menos cuarto trištvrte (hodiny) 

normalmente normálne, obvykle 

ocupado zaneprázdnený, 
obsadený 

~ estar ocupado byť zaneprázdnený 

ola, f vlna 

periódico, m denná tlač, noviny 

sala de cine, f kinosála 

siempre vždy 

sol, m slnko 

tarde neskoro 

vestirse (i) obliecť sa 

 

Páginas 70–71 

a veces niekedy 

ayudar pomôcť, pomáhať 

colaborar spolupracovať 

compañero de 
piso, m 

 
spolubývajúci 

conectar(se) spojiť, pripojiť (sa) 

horario, m rozvrh; pracovná 
/ otváracia doba 

laboratorio, m laboratórium 

Mira. Pozri. 

niño, m dieťa; chlapec 

nunca nikdy 

organización no 
gubernamental 
(ONG), f 

mimovládna 
(nezisková) 
organizácia 

pequeño malý 

temprano skoro, zavčasu 

tener prácticas mať cvičenia 

voluntario, m dobrovoľník 

yoga, f jóga 

~ hacer yoga cvičiť jógu 

Páginas 72–73 

bañarse kúpať sa 

cafetería, f kaviareň 

cara, f tvár 

cerca (de) blízko, neďaleko 

compañía, f spoločnosť 

compañero de 
trabajo, m 

kolega, 
spolupracovník 

conducir jazdiť (autom) 

durante počas 

excepto okrem 

internacional medzinárodný 

kilómetro (km) kilometer 

~ a … km de … ... km od ... 

lavar(se) umývať (sa) 

levantar  zodvihnúť 

mano, f ruka 

mensaje, m správa, sms 

nacional národný 

organizar organizovať, 
rozvrhnúť 

peinarse česať sa 

reunión, f stretnutie, schôdza 

secar(se) sušiť (si) 

tomar brať, vziať; dať si 

~ tomar café dať si kávu 

vida, f život 

Refuerza la gramática del módulo 4 

ducha, f sprcha 

entrada, f vstup, vchod; 
predsieň 

escalera, f schodisko, schody 

plato, m tanier 

ventana, f okno 

 
 
 
 
 

 

 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    
 

K novým slovíčkam si 
pripájajte aj ich protikladné 
páry  (opačné významy): 

grande ≠ pequeño, 
alto ≠ bajo, 
a la derecha ≠ a la izquierda, 
despertarse ≠ acostarse, 
... 
 

 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    
 

V španielčine je veľká 
skupina slovies, ktoré 

menia kmeňovú 
samohlásku. Aby ste si ich 

ľahšie zapamätali, ku 
každému takému slovesu si 

zapíšte typ zmeny (o�ue, 
e�ie, e�i) a príp. aj 3. os. 

sg. (dormir – él duerme).  
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AHORA YA SABES TERAZ UŽ VIEŠ 

Opísať bývanie 

• Es exterior.  
• Es céntrico.  
• Está a las afueras. 
• Tiene ascensor / cocina / dormitorio. 

� Je to byt s oknami do ulice. 
� Je to byt v centre. 
� Nachádza sa na predmestí. 
� Má výťah / kuchyňu / spálňu. 

 

Umiestniť predmety 

• ¿Dónde está(n) la(s) silla(s)? 

• Está(n) en la sala de estar. 
� Kde je (sú) stolička (y)? 
� Je (Sú) v obývačke. 

 

Opísať nábytok a predmety 

• El sofá es marrón. 
• La mesa es redonda. 

� Pohovka je hnedá. 
� Stôl je okrúhly. 

 

Povedať deň v týždni 

• ¿Qué día es hoy?  
• Hoy es martes. 

� Aký je dnes deň? 
� Dnes je utorok. 

 

Hovoriť o časových plánoch 1 

• ¿A qué hora te levantas? 

• A las 7:00 h. 
• ¿Cuándo abren los bancos? 

• De 8:30 h a 14:30 h. 

� O koľkej vstávaš? 
� O 7.00 h. 
� Kedy otvárajú banky? 
� Od 8.30 h do 14.30 h. 

 

Opýtať sa na čas a odpovedať 

• ¿Qué hora es? 

• Son las 17:00 h. 
� Koľko je hodín? 
� Je 17.00 h. 

 

Vyjadriť opakovanie činnosti 

• Todos los días como en el restaurante. 
• Normalmente me ducho por la mañana. 

� Každý deň obedujem v reštaurácii. 
� Obvykle sa sprchujem ráno. 
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LECCIÓN 9     Por tierra, mar y airePor tierra, mar y airePor tierra, mar y airePor tierra, mar y aire    Lekcia 9. 
 

Páginas 80–81 

aire, m vzduch 

allí tam 

autobús, m autobus 

ciencia, f veda 

crucero, m výletná plavba 

¿cuánto tiempo? ako dlho? 

desde od; z, zo 

escala, f tu: medzipristanie 

estar de 
vacaciones 

byť na 
prázdninách 

gimnasio, m telocvičňa 

ir a caballo ísť na koni 

ir a pie ísť peši 

ir de compras ísť na nákupy 

ir de vacaciones ísť na prázdniny 

ir en + transporte ísť (dopravným 
prostriedkom) 

isla, f ostrov 

islas Canarias, f, pl Kanárske ostrovy 

medio de 
transporte, m 

dopravný 
prostriedok 

Mediterráneo, m Stredozemné more 

por cez; kvôli 

taxi, m taxík 

terminar (s)končiť 

tierra, f zem 

utilizar použiť 

¡Vaya! Ale nie! To je ale! 
No teda! 

visitar navštíviť 

ya už 

Páginas 82–83 

andén, m nástupište 

Aquí tiene. Nech sa páči. 

atención, f pozornosť 

¡Atención! Pozor! 

billete, m lístok, vstupenka 

~ billete de ida y  
    vuelta, m 

spiatočný lístok 

cerrar (ie) zatvoriť 

correcto správny; správne 

costar (ue) stáť, mať cenu 

de aquí odtiaľto 

destino, m do (na lístku), 
cieľ; osud;  

entonces nuž, teda (vsuvka) 

estación, f stanica 

ida, f odchod 

línea, f linka, trať; čiara 

llegada, f príchod; prílet 

llegar prísť; priletieť 

minuto, m minúta 

¿no? že? nie? 

origen, m z (na lístku), pôvod 

perfecto perfektný, dokonalý 

plaza, f tu: sedadlo 

poder (ue) môcť 

precio, m cena 

puerta, f tu: brána (príchod 
k lietadlu) 

querer (ie) chcieť; milovať 

salida, f odchod; odlet 

taquilla, f okienko, predpre-
daj lístkov, ... 

tener que + 
infinitivo 

musieť  

tipo, m tip, druh 

trayecto, m dráha, úsek cesty 

vía, f tu: koľaj, trať 

vuelta, f spiatočná cesta, 
návrat; obrat 

Páginas 84–85 

abrazo, m objatie 

~ Un abrazo. Objímam ťa. / 
Ahoj. (v liste) 

abrir otvoriť 

aeropuerto, m letisko 

América, f Amerika 

buque, m (veľká) ľoď 

opción, f výber, možnosť 

pensar (ie) (en) myslieť (na) 

preferir (ie) uprednosťňovať, 
mať radšej 

próximo blízky, budúci 

respuesta, f odpoveď 

total celkový, úplný 

vario rôzny, rozličný 

vuelo, m let 

 

LECCIÓN 10     Visitas una ciudadVisitas una ciudadVisitas una ciudadVisitas una ciudad    Lekcia 10. 
 

Páginas 86–87 

punto cardinal, m svetová strana 

sur, m juh 

norte, m sever 

este, m východ 

oeste, m západ 

ayuntamiento, m radnica 

barrio, m (mestská) štvrť 

blog, m blog 

catedral, f katedrála 

centro 
comercial, m 

nákupné 
centrum 

centro de  
salud, m 

zdravotné 
stredisko 

colegio, m škola (základná) 

conjunto, m skupina; kapela 

embajada, f ambasáda 

estanco, m trafika, tabak 

farmacia, f lekáreň 

hotel, m hotel 

iglesia, f kostol 

quiosco, m kiosk, stánok 

residencial obytný 

supermercado, m supermarket 

tranquilo pokojný, tichý 

único jediný, jedinečný 

 

Páginas 88–89 

(todo) recto (stále) rovno 

ahí tam 

girar zabočiť; točiť 

Perdón. Pardón. Prepáčte. 

seguir (i) nasledovať, ísť (za) 

Páginas 90–91 

cibercafé, m internetová 
kaviareň 

Correos, m, pl pošta 

gente, f, sg ľudia, pl 

mercado, m trh 

palacio, m palác, zámok 
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torre, f veža 

Refuerza la gramática del módulo 5 

africano africký, Afričan 

asiático ázijský, Aziat 

bar, m bar 

corrala, f pavlačový dom 

cruce, m križovatka 

donde kde, v ktorom 

entrar (en) vstúpiť (do) 

madrileño madridský, 
Madridčan 

principal hlavný, základný 

taberna, f taverna, hostinec 

tapear jesť tapas, ísť na 
tapas 

típico typický 

 

AHORA YA SABES TERAZ UŽ VIEŠ 

Hovoriť o smere cesty a o dopravnom prostriedku 

• ¿Dónde vas? ¿Cómo vas? 

• Voy a la universidad. Voy en metro. 
� Kde ideš? Ako pôjdeš? 
� Idem na univerzitu. Idem metrom. 

 

Hovoriť o časových plánoch 2. 

• ¿Cuándo sale / llega…? 

• Sale a la una en punto. / Llega a las siete y diez. 
� Kedy odchádza (odlieta) / prichádza (prilieta)? 
� Odchádza presne o 13.00 h. / Prichádza o 19.10 h. 

 

Hovoriť o začiatku a cieli cesty 

• ¿De dónde sale? ¿A dónde llega? 

• Sale de la estación Norte de Madrid y llega a la 
estación Sants de Barcelona. 

� Odkiaľ odchádza? Kam príde? 
� Odchádza zo stanice Norte de Madrid a príde na 

stanicu Sants de Barcelona. 

 

Vyjadriť vzdialenosť 

• Está (muy) cerca / lejos (de). � Je / Nachádza sa (veľmi ) blízko / ďaleko (od, k). 

 

Hovoriť o existencii 

• En mi barrio hay una farmacia. 
• En el parque hay muchas personas. 

� V mojej štvrti je lekáreň. 
� V parku je veľa osôb. 

 

Upútať pozornosť 

• Perdón, perdone, perdona, por favor. � Pardón, prepáčte, prepáč, prosím (ťa / Vás). 

 

Opýtať sa na adresu a dať inštrukcie 

• ¿Dónde está la farmacia? 

• La Biblioteca Nacional, por favor? 

• ¿Hay una farmacia aquí cerca / al final de la calle? 

• Sí, sigues todo recto y después giras a la derecha. 

� Kde je lekáreň? 
� Je tu národná knižnica, prosím? 
� Je tu blízko / na konci ulice lekáreň? 
� Áno, pôjdeš stále rovno a potom zabočíš doprava. 

 

Požiadať o informáciu a potvrdiť ju 

• La plaza Mayor está cerca, ¿no? 

• Sí, está cerca. 
•  No, no está cerca, está al final de esta calle. 

� Hlavné námestie je blízko, že? 
� Áno, je blízko. 
� Nie, nie je blízko, je na konci tejto ulice. 
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LECCIÓN 11     Las comidasLas comidasLas comidasLas comidas    Lekcia 11. 
 

Páginas 98–99 

a base de na základe 

acompañado sprevádzaný, 
spolu s ... 

aire libre, m pod holým nebom 

almuerzo, m obed 

anglosajón anglosaský 

bocadillo, m bageta 

caliente teplý, horúci 

carne, f mäso 

combinado kombinovaný 

consistir (en) pozostávať, 
skladať sa (z) 

continental kontinentálny 

cultura, f kultúra 

disfrutar (de) užívať si, tešiť sa (z) 

España, f Španielsko 

frecuente častý, bežný 

frío studený 

fruta, f ovocie 

general  všeobecný, 
celkový 

~ en general vo všeobecnosti 

~ generalmente všeobecne 

hasta až, až do 

ligero ľahký 

medio   polovičný, stredný 

~ medianoche, f polnoc 

~ mediodía, m poludnie 

mediterráneo  stredozemný 

merendar (ie) olovrantovať 

merienda, f olovrant 

norma, f norma, pravidlo 

o  alebo 

pescado, m ryba (na tanieri) 

pincho, m chuťovka, 
jednohubka 

plato, m jedlo, chod 

postre, m dezert 

recordar (ue) pamätať si 

servir (i) slúžiť; podávať 

vaso, m pohár 

verdura, f zelenina 

Páginas 100–101 

alimento, m potravina, potrava 

añadir pridať, priliať 

básico základný 

batir šľahať 

bueno dobrý 

condimento, m korenie 

cortar (po)krájať, rezať 

~ cortar en trozos krájať na kúsky 

crema, f krém 

dejar nechať 

diente, m zub; strúčik 

finalmente konečne, nakoniec 

gota, f kvapka 

hay que + infinitivo je treba 

ingrediente, m prísada 

líquido tekutý 

mezcla, f zmes 

mezclar (z/po)miešať 

nevera, f chladnička 

opcional výberový 

pelar olúpať, ošúpať 

poner (g) položiť, dať; 
pridať 

preparación, f príprava 

receta, f recept 

recipiente, m nádoba 

temperatura, f teplota 

vez, f krát 

Páginas 102–103 

almorzar (ue) obedovať 

equilibradamente vyrovnane 

sano zdravý 

 

LECCIÓN 12     El restauranteEl restauranteEl restauranteEl restaurante    Lekcia 12. 
 

Páginas 104–105 

acompañar (a) odprevadiť, 
sprevádzať 

asado pečený 

cada každý 

carta, f jedálny / 
nápojový lístok 

cerrado (u)zatvorený 

cervecería, f piváreň 

compartir (po)deliť sa 

compuesto zložený, zostavený 

cuando keď 

cuenta, f účet 

(de) primero (ako) prvý/é 
(chod) 

(de) segundo (ako) druhý/é 
(chod) 

elegir (i) vybrať 

exactamente presne 

expresar vyjadriť 

gazpacho, m španielska studená 
rajčinová polievka 

incluir (y) zahŕňať, obsahovať 

marisco, m plody mora 

menú, m menu 

~ menú del día, m denné menu 

mixto miešaný 

ofrecer (zc) ponúknuť 

paella, f ryža s mäsom, ry-
bami a morskými 
plodmi 

pagar platiť 

pedir (i) žiadať; objednať 

picar / picotear zobať, odštipká-
vať (jedlo) 

porción, f porcia 

preferencia, f priorita; záľuba 

propina, f prepitné 

proponer (g) navrhnúť 

ración, f porcia jedla 

significar znamenať 

tapa, f chuťovka, jedno-
hubka (k vínu, ...) 

Páginas 106–107 

aceptar prijať, akceptovať 

barbacoa, f gril; grilovačka 

celebrar sláviť, oslavovať 

creativo tvorivý 

cumpleaños, m, sg narodeniny, pl 

es que totiž 

esperar čakať; dúfať 

fiesta, f oslava, večierok 
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idea, f nápad, myšlienka 

invitado pozvaný 

~ estar invitado byť pozvaný 

invitar (a) pozvať 

por eso preto 

por fin konečne, nakoniec 

propio vlastný 

sentir (ie) cítiť; ľutovať 

~ Lo siento. Mrzí ma (to). 

Vale. Ok. Platí. 

venir prísť 

Páginas 108–109 

baile, m tanec 

baloncesto, m basketbal 

boda, f svatba 

campo, m vidiek 

celebración, f oslava 

confirmación, f potvrdenie 

dulce (m) sladký; sladkosť 

espumoso šumivý 

importante dôležitý 

junto spolu, spoločne 

motivo, m motív, dôvod 

Navidad, f Vianoce 

Nochebuena, f Štedrý večer 

normal normálny, bežný 

ocasión, f príležitosť 

parecido (a) podobný 

polvorón, m španielske 
vianočné pečivo 

preparado pripravený, hotový 

protagonista, m/f protagonista/-tka; 
najdôležitejšia 
osoba/vec/časť 

regalo, m darček 

reunirse (ú) stretnúť sa, zísť sa 

rey, m kráľ 

~ Los Reyes Magos Traja králi 

sobre o, na, nad 

sociedad, f spoločnosť 

todo všetko 

~ todo el, toda la celý, celá, celé 

tradición, f tradícia 

tradicional tradičný 

turrón, m cukrovina z mandlí 
/orieškov na spô- 
sob tureckého medu 

villancico, m koleda 

Refuerza la gramática del módulo 6 

beber piť 

hacer ejercicio, m cvičiť 

churros, m, pl vyprážaný múčnik 

relajar(se) uvolniť (sa), 
relaxovať 

sonreír usmievať sa 

 
COMIDA 

VERDURA Y FRUTA 

 

 

 

 

 

 

 

ajo, m cesnak 

aguacate, m avokádo 

arroz, m ryža 

cebolla, f cibuľa 

espárrago, m špargľa 

ensalada, f zeleninový šalát 

fresa, f jahoda 

guisante, m hrach 

legumbre, f strukovina 

lechuga, f hlávkový šalát 

lenteja, f šošovica 

limón, m citrón 

melón, m žltý melón 

naranja, f pomaranč 

patata, f zemiak 

pepino, m uhorka 

pimiento, m paprika 

tomate, m paradajka 

CARNE 

 

 

 

 

bacon, m slanina 

cochinillo, m prasiatko 

cordero, m jahňa; jahňacina 

fiambre, m nárez 

filete, m filet, plát (mäsa) 

hamburguesa, f hamburger 

chuleta, f kotleta 

jamón, m šunka 

~ jamón york, m dusená šunka 

pavo, m morka; morčacie 
mäso 

pollo, m kura; kuracie mäso 

PESCADO Y MARISCO 

besugo, m mečúň 

calamar, m kalamár 

dorada, f pražma zlatá 

lubina, f ostriež 

merluza, f treska 

salmón, m losos 
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DULCE 

 

 

 

 

 

 

bollo, m buchta, šiška 

cereales, m, pl cereálie 

cruasán, m croisant 

flan, m puding 

helado, m zmrzlina 

mazapán, m marcipán 

mermelada, f džem, marmeláda 

yogur, m jogurt 

BEBIDA 

agua, f (el) voda 

~ agua con gas, m perlivá voda 

~ agua mineral, m minerálna voda 

café, m káva; kaviareň 

~ café solo, m čierna káva 

cava, f španielske 
šumivé víno 

champán, m šampanské 

refresco, m osviežujúci nealko-
holický nápoj 

sidra, f jablčné víno 

zumo, m šťava, džús 

 

 

 

 

 

OTROS 

aceite, m olej 

~ aceite de  
    oliva, m 

olivový olej 

azúcar, m cukor 

huevo, m vajce 

chocolate, m čokoláda 

leche, f mlieko 

mantequilla, f maslo 

mayonesa, f majonéza 

nata, f smotana; šľahačka 

pan, m chlieb 

pasta, f cestoviny 

pimienta, f korenie 

pizza, f pizza 

queso, m syr 

sal, m soľ 

sopa, f polievka 

tostada, f hrianka 

vinagre, m ocot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHORA YA SABES TERAZ UŽ VIEŠ 

Hovoriť o častiach dňa 

• ¿Cuándo…? 

• A mediodía / media mañana / media tarde. 
• Por la mañana, por la tarde, por la noche. 

� Kedy? 
� Na poludnie / uprostred rána / uprostred popoludnia. 
� Ráno (dopoludnia), popoludní, v noci. 

 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    
 

Slovíčka si do skupín môžete zaraďovať aj pomocou tzv. mentálnych  máp  (mapas mentales). 
Tie si môžete zakreslovať na samostatné papiere a vytvoriť tak vlastnú tematickú kartotéku. 
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Vyjadriť povinnosť 

• Hay que cortar las patatas. (impersonal) 
• Tienes que venir a mi fiesta. (personal) 

� Je traba ošúpať zemiaky. (neosobne) 
� Musíš prísť na moju oslavu. (osobne) 

 

Objednať si v reštaurácii 

• ¿Qué quiere(n) tomar? / ¿Qué va(n) a tomar? 

• De primero / de segundo / de postre... 
• ¿Para beber? 

• Un café, por favor. 

� Čo si chcete dať? / Čo si dáte? 
� Ako prvé / ako druhé / dezert... 
� Na pitie? 
� Kávu, prosím. 

 

Hovoriť o prioritách 

• ¿Té o café?  
• Prefiero (tomar) café. 

� Kávu alebo čaj? 
� Radšej (si dám) kávu. 

 

Vyžiadať si učet 

• La cuenta, por favor. 
• Por favor, ¿cuánto es? 

� Účet, prosím. 
� Prosím Vás, koľko platím / koľko to je? 

 

Navrhnúť a pozvať  

• ¿Quiere(s) (tomar) un café?  
• ¿Un café? 

• Te invito a (tomar) un café. 
• Quiero invitarte a (tomar) un café. 
• ¿Viene(s) a cenar esta noche? 

• Te invito a cenar. 

� Chcete / Chceš (si dať) kávu? 
� Kávu? 
� Pozývam ťa na kávu. 
� Chcem ťa pozvať na kávu. 
� Pôjdete / Pôjdeš na večeru dnes večer? 
� Pozývam ťa na večeru. 

 

Prijať a odmietnuť pozvanie 

• Sí, gracias. / Sí, pero más tarde. 
• (Sí), vale. / Bueno, vale, pero... 
• No, (muchas) gracias. 
• Gracias. Está muy bueno, pero no quiero más. 
• No, gracias, es que mañana tengo un examen y 

quiero estudiar. 

� Áno, ďakujem. / Áno, ale neskôr. 
� (Áno), platí. / Dobre, platí, ale... 
� Nie, ďakujem (veľmi pekne). 
� Ďakujem.  Je výborný, ale nechcem viac. 
� Nie, totiž zajtra mám skúšku a chcem študovať. 
 

 

Vyžiadať si niečo druhýkrát 

• Por favor, otro/a… 

• Por favor, más… 

• Un poco más de... 

� Prosím Vás, iný / inú...  
� Prosím Vás, ešte... 
� Trochu viac (z) ... 

 

Ponúknuť niečo navyše 

• ¿Quiere(n) tomar algo más? 

• ¿Algo más? 

� Chcete si dať ešte niečo? 
� Ešte niečo? 
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LECCIÓN 13     Actividades en carteleraActividades en carteleraActividades en carteleraActividades en cartelera    Lekcia 13. 
 

Páginas 116–117 

cartelera, f vývesná plocha; in-
zertná rubrika; zoz-
nam kultúrnych akcií 

circo, m cirkus 

desfile, m prehliadka 

en directo naživo 

espectáculo, m predstavenie 

moda, f móda 

plan, m plán 

que viene budúci 

zoo, m zoologická 
záhrada 

Páginas 118–119 

amor, m láska 

bondad, f láskavosť, dobrota 

casino, m kasíno 

contemporáneo súčasný 

contestar odpovedať 

cuentacuentos, 
m, sg 

rozprávanie; 
rozprávač 

curso, m kurz 

de … a …  od ... do ... 

despedirse (i) rozlúčiť sa 

después de po 

¿Diga?, ¿Dígame? Haló? 

en vivo živo, naživo 

escenario, m javisko 

evento, m udalosť; prípad 

felicidad, f šťastie, radosť 

fuego, m oheň 

gastronomía, f gastronómia 

generación, f generácia 

grupo, m skupina 

historia, f tu: dej 

chef, m/f šéfkuchár 

identificarse identifikovať sa 

incluso vrátane 

infantil detský 

juego, m hra 

lectura, f čítanie 

límite, m hranica 

llamada, f volanie; telefonát 

locura, f šialenstvo 

mentira, f klamstvo 

merengue, m merengue 

muerte, f smrť 

¿para qué? na čo? 

participante, m/f účastník/-čka 

pintura, f maľba 

preparar pripraviť 

presentar predstaviť 

principiante, m/f začiatočník/-čka 

programa, m program 

quedar (para) stretnúť sa, zísť sa; 
dohodnúť sa (na) 

representar predstavovať; 
predviesť 

sala, f sála 

salsa, f salsa 

saludar pozdraviť 

según podľa 

sin bez 

sobrevivir prežívať, prežiť 

superstición, f povera 

tema, m téma 

V.O.S.  
(versión original 
subtitulada) 

s titulkami  
(v kine) 

viento, m vietor 

vitalidad, f vitalita; životná sila 

Páginas 120–121 

conmigo so mnou 

libre voľný 

magnífico úžasný, skvelý 

música clásica, f vážna hudba 

parecer (zc) zdať sa 

pasaporte, m (cestovný) pas 

probar (ue) vyskúšať, ochutnať 

romántico romantický 

sala de 
exposiciones, f 

výstavisko, 
výstavná hala 

sesión, f zasadanie, schôdza 

 

LECCIÓN 14     De visitaDe visitaDe visitaDe visita    Lekcia 14. 
 

Páginas 122–123 

abstracto abstraktný 

aburrido nudný 

antiguo starý, starožitný 

aristócrata, m/f aristokrat, šľachtic 

artista, m/f umelec, -kyňa 

cuadro, m obraz; štvorec 

describir opísať 

descripción, f opis 

dinámico dynamický 

época, f obdobie, doba 

escena, f scéna; javisko 

estar presente byť prítomný 

estudio, m tu: ateliér 

gallina ciega, f detská hra 

imagen, f obraz, obrázok 

libro de visitas, m návštevná kniha 

lleno plný; najedený 

~ estar lleno byť plný; najedený 

luz, f svetlo 

moderno moderný 

movimiento, m pohyb 

obra, f dielo; divadelná 
hra 

original originálny 

pintado (por) (na)maľovaný (kým) 

realista realistický 

regular pravidelný; 
normálny 

respecto a ohľadom 

rococó, m rokoko (štýl) 

tienda, f obchod 

triste smutný 

usar použiť 

vivo živý; jasný (farba) 

Páginas 124–125 

actual aktuálny, súčasný 

andar (por) chodiť, kráčať 

artístico umelecký 

bello krásny 
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bicicleta, f bicykel 

característico charakteristický 

carmen, m tu: letohrádok 
v Granade 

conocido známy 

costa, f pobrežie, breh 

destacar zdôrazniť, 
vyzdvihnúť 

estilo, m štýl 

estrecho úzky 

flamenco  týkajúci sa 
flamenka 

flor, m kvetina 

haba, f bôb 

hermoso krásny, nádherný 

histórico historický 

maravilloso nádherný, úžasný 

monumento, m monument, 
pamiatka 

mundo, m svet 

parque natural, m prírodný park 

patio, m dvor, nádvorie 

pipirrana, f šalát z uhoriek, pa-
radajok a cibule 

posible možný 

practicar vykonávať, pesto-
vať, venovať sa 

producto, m produkt 

pueblo, m dedina; národ 

recorrido a 
caballo, m 

jazdy / prechádzky 
na koni 

rico bohatý; chutný (o 
jedle)  

senderismo, m (pešia) turistika 

simplemente jednoducho 

submarinismo, m potápanie 

tomar el sol opalovať sa 

tradicional tradičný 

windsurf, m windsurfing 

Páginas 126–127 

alguien niekto 

ayuda, f pomoc 

bonito pekný 

¡Buen / Feliz viaje! Šťastnú cestu! 

calzado, m obuv 

capital, f hlavné mesto 

comercio, m obchod 

cosmopolita kozmopolitný 

duda, f pochybnosť 

~ sin duda bezpochyby 

encontrar nájsť 

esquiar lyžovať 

estar de acuerdo 
con 

súhlasiť s 

estar en forma byť vo forme 

foro, m fórum, verejná 
(internetová) 
diskusia 

Hispanoamérica, f španielsky hovo-
riaca Amerika 

impresionante pôsobivý 

interés, m záujem 

naturaleza, f príroda 

porteño, m pochádzajúci 

z centra Buenos 
Aires 

punto, m bod, miest 

quizá snáď, asi 

ropa, f oblečenie 

suerte, f šťastie 

turístico turistický 

viajero, m cestovateľ 

Refuerza la gramática del módulo 7 

aprobar zložiť (skúšku); 
schváliť 

caro drahý 

cómic, m komiks 

contar (ue) rátať, počítať; 
rozprávať 

imposible nemožný 

intercambio, m výmena 

mejor lepší 

negocio, m obchod, 
obchodovanie 

rápido rýchly 

salud, f zdravie 

sano zdravý 

si či, ak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    
 

Ak sú slová, ktoré si ťažko pamätáte, 
skúste si nakresliť alebo nájsť obrázok 
daného slovíčka, ktorý Vám ho bude 
pripomínať a pod obrázok si napíšte 
prvé písmeno: 
 
 
 TTTT _  _  _  _ 

  _  _ 

 SSSS _  _ 

 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    
 

Medzi ďalšie skupinky, 
ktoré si so slovíčok 

môžete vytvoriť je napr.: 

 Predmet  ���� Činnos ť 
 cena cenar 
 cama dormir 
 libro leer 
 ... ... 
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AHORA YA SABES TERAZ UŽ VIEŠ 

Hovoriť o plánoch a zámeroch 

• ¿Vamos al cine mañana? 

• ¿Qué hacemos hoy / mañana / el fin de semana? 

• Podemos ir a cenar con Ana. 
• Ahora vamos a la piscina. 
• Mañana / El sábado hacemos ejercicio en el 

gimnasio.  
• En julio vamos a un concierto. 

� Pôjdeme zajtra do kina? 
� Čo budeme robiť dnes / zajtra / cez víkend? 
� Môžeme ísť na večeru s Anou. 
� Teraz ideme na plaváreň / kúpalisko. 
� Zajtra / V sobotu cvičíme v telocvični. 

 
� V júli ideme na koncert. 

 

Navrhnúť aktivity 

• ¿Vamos al cine el sábado por la tarde? 

• ¿Quedamos el lunes a las 15:00? 

• ¿Quedamos para visitar a Roberto? 

� Pôjdeme v sobotu poobede do kina? 
� Stretneme sa v pondelok o 15.00? 
� Zídeme sa, aby sme navštívili Roberta? 

 

Vyjadriť účel 

• ¿Para qué haces / hace deporte?  
• Para estar sano. 

� Na čo športuješ / športujete? 
� Aby som bol zdravý. 

 

Opisovať a hodnotiť 

• Es / Parece divertido, interesante, moderno, etc. 
• Está bien / mal. 

� Je / Zdá sa zábavný, zaujímavý, moderný, etc. 
� Je to dobré / zlé. 

 

Porovnávať 

• El Museo del Prado es más antiguo que el Museo 
Thyssen. 

• Granada es menos grande que Barcelona 

� Múzeum Prado je staršie ako Múzeum Thyssen 
 

� Granada je menšia ako Barcelona. 

 

Vyjadriť príčinu 

• ¿Por qué viajas / viaja? 

• Porque me gusta conocer otras culturas. 
� Prečo cestuješ / cestujete? 
� Pretože rád spoznávam iné kultúry. 
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LECCIÓN 15     La ropaLa ropaLa ropaLa ropa    Lekcia 15. 
 

ROPA 

abrigo, m kabát 

biquini, m bikini 

bolso, m kabelka 

botas, f, pl čižmy 

bufanda, f šál 

camisa, f košeľa 

camiseta, f tričko 

falda, f sukňa 

gafas del sol, f, pl slnečné okuliare 

guante, m rukavica 

chaqueta, f sako 

jersey, m sveter 

pantalones, m, pl nohavice 

sandalias, f, pl sandále 

traje, m oblek 

vaqueros, m, pl džínsy, rifle 

vestido, m šaty (celé) 

zapatos, m, pl topánky 

DISEÑO DE ROPA 

liso hladký; bez vzoru, 
jednofarebný 

de flores kvetinkový 

de lunares bodkovaný 

de rayas prúžkovaný 

 

 

 

 

Páginas 134–135 

revista, f časopis 

moda, f móda 

euro, m euro 

céntimo, m cent 

caballero, m pán (zdvorilo) 

beige [beis] béžový 

manga, f rukáv 

raya, f pruh, prúžok 

combinar zladiť, spojiť,  
kombinovať 

además okrem toho, navyše 

maleta, f kufor 

pase, m (módna) prehliadka 

 

Páginas 136–137 

estaciones del 
año, f, pl 

ročné obdobia 

primavera, f jar 

verano, m leto 

otoño, m jeseň 

invierno, m zima 

anoche včera večer 

aquel, aquella tamten, tamtá, 
tamto 

ayer včera 

desde allí odtiaľ 

el otro día minule, nedávno 

ese, esa ten, tá, to 

hace pred 

hayedo, m bukový les 

pasado minulý 

precioso prekrásny, 
drahocenný 

sierra, f pohorie 

valle, m údolie 

Páginas 138–139 

algodón, m bavlna 

~ de algodón bavlnený 

centro de 
estudios, m 

vzdelávacie 
centrum 

cuestionario, m dotazník 

de allí / de ahí odtiaľ 

de aquí odtiaľto 

entrevista, f pohovor, stretnutie 

partido, m zápas 

 

LECCIÓN 16     Rayos y truenosRayos y truenosRayos y truenosRayos y truenos    Lekcia 16. 
 

TIEMPO 

llover (ue) pršať 

nevar (ie) snežiť 

lluvia, f dážď 

niebla, f hmla 

nieve, f sneh 

nube, f oblak 

rayo, m blesk 

sol, m slnko 

tormenta, f búrka 

trueno, m hrom 

viento, m vietor 

está nublado je zamračené 

hace calor je teplo 

hace frío je zima 

hace sol svieti slnko 

hace viento fúka vietor 

hay nubes y claros je polojasno 

Páginas 140–141 

adecuado vhodný 

así que takže 

cambiar vymeniť, zmeniť 

final konečný 

~ de finales ku koncu 

empezar (ie) začať 

estación, f (ročné) obdobie 

geográfico geografický 

hemisferio, m pologuľa, 
hemisféra 

meteorológico meteorologický 

opuesto opačný 

predicción, f predpoveď 

zona, f zóna, oblasť 

clima, m klíma 

cálido teplý 

continental kontinentálny 

frío studený, chladný 
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templado mierny, vlažný 

Páginas 142–143 

activar aktivovať, (s)pustiť 

aportar predložiť, prispieť 

bien, m prospech, úžitok 

cambio, m zmena, výmena 

carrera, f závod; kariéra 

causar zapríčiniť, spôsobiť 

celebrar sláviť, oslavovať 

cerebro, m mozog 

científico, m vedec 

climático klimatický 

comercial obchodný 

comunicar komunikovať 

con el fin de s cieľom 

consciente vedomý si 

contenido, m obsah 

convertir (ie) premeniť, zmeniť 

cuidar dbať, postarať sa 

decisión, f rozhodnutie 

~ tomar decisión  rozhodnúť (sa) 

deportivo športový 

desastre, m katastrofa, pohroma 

descubrir objaviť 

destruir (y) zničiť 

economía, f ekonómia, 
hospodárstvo 

educación, f výchova, 
vzdelávanie 

empresarial podnikateľský 

evitar zabrániť, zamedziť 

exacto presný, presne 

existir existovať 

extremista (m/f) extremistický, 
extrémista 

festival, m festival, pre-
hliadka (filmov) 

formidable ohromný, hrozný 

frontera, f hranica 

ganar vyhrať 

guerra, f vojna 

industria, f priemysel 

industrializado priemyslový 

información, f informácia 

mayor starší; väčší 

medio, m prostriedok 

~ medio 
ambiente, m 

životné 
prostredie 

mentalidad, f mentalita, povaha 

navegar por 
Internet 

surfovať po 
Internete 

necesidad, f potreba, nutnosť 

norteamericano severoamerický, 
Severoameričan 

obstáculo, m prekážka 

odio, m nenávisť 

opinar (de) myslieť si (o) 

para eso na to 

parte, f časť 

peligro, m nebezpečie 

~ estar en peligro byť v nebezpečí 

planeta, m planéta 

poco a poco krok za krokom, 
postupne 

positivo pozitívny, kladný 

postal, f pohľadnica 

problema, m problém 

recibir dostať, prijať 

red, f sieť 

representante, 
m/f 

reprezentant, -
tka 

resolver (ue) vyriešiť 

robar (u/o)kradnúť 

sección, f sekcia, rubrika 

seguro istý, bezpečný 

~ estar seguro byť si istý 

sin embargo napriek tomu, ale 
predsa 

sitio, m miesto 

solución, f riešenie 

tecnología, f technológia 

tener cuidado byť opatrný, 
dávať si pozo 

tiempo, m počasie 

Páginas 144–145 

afortunado šťastný, majúci 
šťastie 

Alaska, f Aljaška 

paraguas, m dáždnik 

tener sed byť smädný, mať 
smäd 

Refuerza la gramática del módulo 8 

cuento, m rozprávka 

igual rovnaký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    
 

S rozširujúcou sa slovnou zásobou je 
dobré, aby ste sa slovíčka neučili 
jednotlivo a izolovane. Vytvárajte si 
k nim asociácie  v podobe viet, 
obrázkov, situácií, osobných 
skúseností, a pod. Novú slovnú zásobu 
si zapamätáte ľahšie a zároveň si 
oživíte predošlé slovíčka. Napr. 
 
“abierto” – Mi restaurante favorito en 
Madrid está abierto de 10 a 23 horas. 
 

 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    
 

Pri učení sa jazyka netreba 
zabúdať aj na rôzne slovné 

spojenia (sloveso + predložka, 
sloveso estar + príd. m., 

sloveso ser + príd. m. a pod.). 
Aby ste si ich zapamätali 

môžete vytvárať so spolužiakom 
rôzne krátke dialógy, v ktorých 

použijete tieto spojenia. 
 



 

26 

AHORA YA SABES TERAZ UŽ VIEŠ 

Opísať oblečenie 

• La camisa es de rayas. � Košeľa je prúžkovaná. 

 

Poskytnúť detailnú informáciu o niečom alebo niekom 

• Las sandalias que lleva mi hijo son marrones. � Sandále, ktoré nosí môj syn, sú hnedé. 

 

Hovoriť o minulých udalostiach 

• ¿Qué pasó el fin de semana?  
• El fin de semana compramos un coche nuevo. 

� Čo sa stalo cez víkend? 
� Cez víkend sme kúpili nové auto. 

 

Hovoriť o počasí 

• ¿Qué tiempo hace? 

• El cielo está nublado / soleado. 
• Hace frío / calor. 
• Hace sol. 
• Hace viento. 
• Hace buen / mal tiempo. 
• Hay nubes y claros. 
• Hay lluvia / nieve. 
• Hay tormenta / niebla. 
• Llueve. / Nieva. 

� Aké je počasie? 
� Obloha je zamračená / jasná. 
� Je zima / teplo. 
� Svieti slnko. 
� Fúka vietor. 
� Je pekné / škaredé počasie. 
� Je polojasno. 
� Prší / Sneží. 
� Je búrka / hmla. 
� Prší. / Sneží. 

 

Vyjadriť intenzitu 

• Hace mucho calor. 
• Hace muy buen tiempo. 

� Je veľmi teplo. 
� Je veľmi pekné počasie. 

 

Vyjadriť množstvo 

• El clima cambia mucho. 
• Hay muchas nubes. 
• Hay mucha nieve. 

� Klíma sa veľmi mení. 
� Je veľa mrakov. 
� Je veľa snehu. 

 

Opýtať sa na názor a vyjadriť názor 

• Y tú, ¿qué opinas? 

• Yo creo / pienso que es importante la educación en 
las familias, ¿y tú? / ¿no? 

� A ty si čo myslíš? 
� Ja si myslím, že dôležitá je výchova v rodinách, 

a ty? / nie? 

 

Vyjadriť súhlas a nesúhlas 

• (No) Estoy de acuerdo. 
• Sí, es verdad. 
• Yo también / tampoco. 

� (Ne)Súhlasím. 
� Áno, je to pravda. 
� Ja tiež / tiež nie. 



 

 

    

1. I1. I1. I1. Instruccionesnstruccionesnstruccionesnstrucciones    
 

Adivina. Hádaj. Uhádni. 

Busca. Hľadaj. 

Clasifica. / Haz una lista. Zaraď. / Vytvor zoznam. 

Compara. Porovnaj. 

Completa. Doplň. 

Conjuga. Vyčasuj. 

Contesta. / Responde. Odpovedz. 

Corrige. Oprav. 

Di. Povedz. 

Elige. Vyber. 

Escribe. Píš. Napíš. 

Escucha. Počúvaj. 

Forma. Vytvor. 

Habla (de). Hovor (o). 

Imagina. Vymysli (si). 

Lee (con atención). Čítaj (pozorne) 

Marca. / Señala. Označ. 

Mira. Pozri. 

Observa. / Fíjate. Pozoruj. / Všimni si. 

Ordena. Zoraď. 

Pregunta. Pýtaj sa. 

Relaciona. Spoj. 

Rellena. Vyplň. 

Repite. Opakuj. 

Subraya. Podčiarkni. 

Traduce. Prelož. 

 
¡ HABLA ESPAHABLA ESPAHABLA ESPAHABLA ESPAÑOL EN CLASE !ÑOL EN CLASE !ÑOL EN CLASE !ÑOL EN CLASE !    

 
    

2. Glosario gramatical2. Glosario gramatical2. Glosario gramatical2. Glosario gramatical    
 

acento prízvuk 

adjetivo prídavné meno 

adverbio príslovka 

artículo definido určitý člen  

artículo indefinido neurčitý člen  

comparación stupňovanie 

conjugación časovanie 

demostrativos  ukazovacie zámená 

género femenino ženský rod 

género masculino mužský rod 

gerundio prechodník 

imperativo rozkazovací spôsob 

indefinidos neurčité zámená 

indicativo oznamovací spôsob 

infinitivo neurčitok 

interrogativos opytovacie zámená 

numeral / número číslovka; číslo  

participio minulé príčastie 

plural množné číslo 

posesivos  privlastňovacie zámená 

preposición predložka 

presente prítomný čas 

pretérito indefinido jednoduchý minulý čas 

pretérito perfecto zložený minulý čas 

pronombre personal osobné zámeno 

~ de objeto directo  ~ vo 4. páde 

~ de objeto indirecto  ~ v 3. páde 

pronunciación výslovnosť 

singular  jednotné číslo 

sustantivo / nombre podstatné meno 

verbo  sloveso 

~ verbo regular  ~  pravidelné sloveso  

~ verbo irregular ~  nepravidelné sloveso  

~ verbo reflexivo ~  zvratné sloveso 



 

 

 

 


