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UNIT 1                                                                                                
 
a name   meno, názov 
Hello   ahoj 
what    čo, aký, aká, aké 
What is...?  aké je...? 
my name is...  moje meno je... 
your name is...  tvoje / vaše meno je... 
a surname   priezvisko 
 
How are you?  ako sa máš / máte? 
I´m fine   mám sa dobre 
thanks   vďaka, díky, ďakujem 
 
my    moje 
your    tvoje / vaše 
his    jeho 
her    jej 
 
a phone number telefónne číslo 
0 / oh   nula 
double   dvojitá, dvojitý 
 
nice to meet you teší ma (pri zoznámení) 
too    tiež 
 
Mr    pán 
Mrs    pani 
Miss    slečna 
I am    ja som 
am I...?   som...? 
you are   ty si / vy ste 



are you...?   si /ste...? 
yes    áno 
 
 
UNIT 2                                                                                               
 
a man   muž, chlap 
a woman   žena 
tall    vysoký 
this    toto, tento 
 
a boy   chlapec 
a girl    dievča 
short    nízky, krátky 
 
a student   žiak, študent 
a teacher   učiteľ, vyučujúci 
 
he is    on je 
is he...?   je on...? 
she is   ona je 
is she...?   je ona...? 
a doctor   lekár, doktor 
a manager  manažér, riaditeľ, vedúci 
a waiter   čašník 
a programmer  programátor 
 
a short form  skrátená forma 
 
negative   zápor 
no, not   nie 
but    ale 
 
a nurse   zdravotná sestra 
a secretary  sekretárka 
a driver   šofér, vodič 
a sales representative obchodný zástupca 
 



aren´t   nie si / nie ste 
isn´t    nie je 
 
absent   chýbajúci, neprítomný 
present   prítomný, súčasný 
 
 
UNIT 3                                                                                                            
  
a country   krajina, štát 
a city   mesto, veľkomesto 
England   Anglicko 
Ireland   Írsko 
China   Čína 
in    v 
it    to 
 
large    veľký, obrovský 
small   malý 
a town   mesto, mestečko 
Monaco   Monako 
Berlin   Berlín 
 
where   kde 
France   Francúzsko 
Paris    Paríž 
Dublin   Dublin 
London   Londýn 
 
Russia   Rusko 
Moscow   Moskva 
Belgium   Belgicko 
Brussels   Brusel 
the USA   Spojené štáty americké 
New York   New York 
 
a capital   hlavné mesto 
Great Britain  Veľká Británia 



Germany   Nemecko 
Poland   Poľsko 
 
from    z, zo 
Where...from?  odkiaľ? 
which   ktorý, aký 
 
Where are you from? odkiaľ si / ste? 
Where is she from?  odkiaľ je (ona)? 
Which city are you from? z ktorého mesta si / ste? 
Which city is he from? z ktorého mesta je (on)? 
 
Italy    Taliansko 
Scotland   Škótsko 
Japan   Japonsko 
Canada   Kanada 
Spain   Španielsko 
 
English   Angličan, anglický 
German   Nemec, nemecký 
French   Francúz, francúzsky 
Russian   Rus, ruský 
Polish   Poliak, poľský 
American   Američan, americký 
 
nationality  národnosť 


