
 

 

 

Slovná zásoba 
 
 

Najčastejšie slovesá časť 1 – Common verbs part 1 
 

1. Bežať - run  
Does he always run in the morning? 
Vždy beháva ráno? 

2. Biť - beat  
They beat him in front of the club.  
Zbili ho pred klubom.  

3. Čakať - wait   
Let's wait till the rain stops.  
Počkajme kým prestane pršať. 

4. Chrániť - protect   
Are we doing enough to protect the environment?  
Robíme dosť pre ochranu životného prostredia?  

5. Chytať - catch   
Catch me if you can.  
Chyť ma, ak to dokážeš.  

6. Urobiť / robiť- do  
I have many things to do.  
Mám toľko vecí, ktoré by som potreboval urobiť.  

7. Čítať - read  
We read news in the daily press.  
Novinky čítame v dennej tlači. 

8. Cvičiť - exercise  
Swimming is my favourite form of exercise.  
Plávanie je moja obľúbená forma cvičenia.  

9. Dať - give  
I can't give you a precise date.  
Nemôžem ti dať presný dátum. 

10. Veriť - believe  
Don't believe a word of it .  
Neverte tomu ani slovo. 

11. Dostať  - get   
What did you get for Christmas?  
Čo si dostal na Vianoce? 

12. Hádať sa – argue  
I am not in the mood to argue.  
Nemám náladu sa hádať. 
 



 

 

 
13. Hodiť - throw  

Don't throw it to him, give it to him!  
Nehádž mu to, daj mu to.  

14. Hovoriť - speak   
First think, and then speak.  
Najprv porozmýšľaj, potom hovor. 

15. Ísť - go  
Can you go for him?  
Môžeš ísť po neho? 

16. Jazdiť - ride  
She learned to ride a bike when she was seven.  
Naučila sa jazdiť na bicykli, keď mala sedem.  

17. Kradnúť - steal  
I saw you steal the money.  
Videla som ťa ukradnúť peniaze. 

18. Kričať - scream   
I thought I heard you scream.  
Zdalo sa mi, že som ťa počul kričať. 

19. Lietať- fly  
I`m flying to London tomorrow.  
Letím zajtra do Londýna. 

20. Ležať - lie   
How long was he lying on the beach?  
Ako dlho ležal na pláži?  

21. Mrznúť - freeze  
It's freezing outside, get dressed!  
Vonku mrzne, obleč sa! 

22. Myslieť - think  
I have been thinking about you all day.  
Celý deň na teba myslím.  

23. Nájsť - find  
I hope you will soon find your lost ring.  
Dúfam, že čoskoro nájdeš svoj stratený prsteň.  

24. Nosiť - wear   
I used to wear only black.  
Zvykla som nosiť len čiernu. 

25.  Položiť / dať – put   
Put that cup on the table, please.  
Daj tú  šálku na stôl, prosím. 
 


