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Alpské lúky: 

Skupina tráv a kvitnúcich rastlín, ktoré sa 

vyskytujú každý rok v Alpách a iných pohoriach. 

Nachádzajú sa pod snehom, ktorý nemizne 

a tiež naletných pastvinách 

Príklad: 
 

Alpské lúky mi pripomínajú Heidi. 

A 
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Arnika: 

Rastlina má stonku dlhú približne 30 centimetrov a 

listy usporiadané do párov 

so žltými kvetmi. 
 
Je to aromatická rastlina so silnou vôňou. Používa 

sa v medicíne. 

Príklad: 
 

Arnika sa používa na zmiernenie zápalu. 

https://arasaac.org/pictograms
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/


Databáza definícií Ľahko čitateľný jazyk 

3 
Autor pictogramas: Sergio Palao. Procedencia: https://arasaac.org/pictograms Licencia: CC (BY-NC) 

 

 

 
 
 

Breza: 

Strom vysoký asi 10 metrov 

s malými, špicatými listami 

so zubami. 

Hojne sa vyskytuje v horáchEurópy. 

Príklad: 

V mojej dedine vysadili 

sto briez. 
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Brod: 

 
Plytké miesto v rieke, cez ktoré sad á 

prejsť pešo, autom alebo iným vozidlom. 

Príklad: 

Dávid a jeho priatelia prešli cez brod, aby 

sa dostali na druhú stranu rieky. 

https://arasaac.org/pictograms
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/


Databáza definícií Ľahko čitateľný jazyk 

5 
Autor pictogramas: Sergio Palao. Procedencia: https://arasaac.org/pictograms Licencia: CC (BY-NC) 

 

 

 
 
 
 

Buk: 

Strom dorastajúci do výšky 30 m s hrubým, hladkým kmeňom, 

sivou kôrou a veľmi vysokými konármi, 

ktorý tvorí hustú a okrúhlu 

korunu. 

Drevo je ľahké, odolné a má bielo-červenkastú 

farbu. Jeho plodom je bukvica. 

Príklad: 

Buky v lese 

Sú veľmi vysoké 

https://arasaac.org/pictograms
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/


Databáza definícií Ľahko čitateľný jazyk 

6 
Autor pictogramas: Sergio Palao. Procedencia: https://arasaac.org/pictograms Licencia: CC (BY-NC) 

 

 

 

 

 
 

Cestička chodník: 

Úzka cesta, ktorá vznikla prechodom ľudí 

alebo zvierat. 

Príklad: 
 

Moji priatelia sa dostali na vrchol hory 

cestičkou (chodníkom) popri rieke 

C 
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Chránená oblast: 

Kontrolovaný alebo monitorovaný priestor, 

kde sa na základe určitých pravidiel chránia prírodné zdroje, 

kultúra a služby nachádzajúce sa v tejto oblasti. 

Chránené oblasti sú napríklad: národné parky, 

bezzásahové územia, 

chránené oblasti spoločenstva a 

prírodné rezervácie. 

Príklad: 

Španielsko má mnoho chránených oblastí. 
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Cintorín: 

Miesto alebo pozemok 

kde sa nachádzajú pozostatky 

mŕtvych. 

Príklad: 

Mária išla na cintorín 

A priniesť kvety na hrob svojho starého otca 
 
 

https://arasaac.org/pictograms
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/


Databáza definícií Ľahko čitateľný jazyk 

9 
Autor pictogramas: Sergio Palao. Procedencia: https://arasaac.org/pictograms Licencia: CC (BY-NC) 

 

 

 
 

Dedičstvo: 

Peniaze, osobný majetok, domy atď. 

zanechané niekomu v poslednej vôli. 

Príklad: 

Dedičstvo, ktoré Jánovi zanechala stará mama, 

bolo obrovské 
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Dedina: 

ulice, domy a budovy. 

Žije tam len málo ľudí. 

Príklad: 

Moji rodičia sa narodili na dedine 
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Dub: 

Strom s výškou od pätnásť do dvadsať metrov a 

niekedy môže merať až štyridsať metrov. 

Dub má hrubý kmeň, veľké konáre a žltozelené kvety. 

Plody dubu sú horké žalude. Drevo je tvrdé, 

hnedastej farby a je veľmi kvalitné. 

Príklad: 
 

Stôl v piknikovej zóne 
 

je vyrobený z dubového dreva 
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Ekosystém: 

Skupina živých organizmov, 
 
ktoré sú na seba naviazané a rozvíjajú sa v tom 

istom prostredí, t. j. Všetky žijú v mori alebo na 

púšti. 

Príklad: 
 

V morskom ekosystéme 
 
sa okrem ostatných živočíchov nachádzajú ryby, 

riasy a kraby. 

E 

https://arasaac.org/pictograms
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/


Databáza definícií Ľahko čitateľný jazyk 

13 
Autor pictogramas: Sergio Palao. Procedencia: https://arasaac.org/pictograms Licencia: CC (BY-NC) 

 

 

Endemické: 

Týka sa choroby, 

 
ktorá sa objavuje v určitých časoch v 

krajine alebo oblasti. 

Príklad: 

 
Ebola sa stala 

Endemickou chorobou. 

Endemické druhy: 

Ide o zver alebo rastliny, 

 
ktoré prirodzene žijú v danej oblasti, 

 
teda, nedostali sa do nej odinakiaľ a žijú len tam. 

 
Modrá zubačka Teide 

 
je endemický živočích ostrova Tenerife. 
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Farma: 

Majetok vo vlastníctve osoby. 
 

Farmy môžu byť 
 

na vidieku alebo v meste. 

Príklad: 

John má na svojej farme ovocné stromy. 
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Fauna: 

Skupina zvierat 
 

Žijúcich na určitom mieste a 

v určitomčase. 

Príklad: 
 
Diviaky sú súčasťou 

Stredomorskej fauny 
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Feudalizmus: 

Hospodársky, politický a sociálny systém 

v stredoveku. 

Feudalizmus rozdelil ľudí 

do troch sociálnych skupín 

ktorými boli šľachta, cirkev a roľníci. 

Roľníci pracovali na pôde šľachty 

výmenou za svoju ochranu. 

Príklad: 
 

Feudalizmus nútil roľníkov slúžiť 

šľachte  za svoju ochranu. 
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Flora: 

Skupina rastlín a stromov 

 
Skupina flóry alebo fauny oblasti alebo krajiny. 

Príklada: 

Flóra národného parku 

je veľmi rozmanitá. 

V tomto parku sa nachádzajú rôzne druhy borovíc. 
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Folklór: 

Reprezentuje kultúru, zvyky a tradície 

Daného miesta. 

Tieto tradície sa odovzdávajú 

Z pokolenia na pokolenie 

Prostredníctvom hudby, príbehov, divadla 

a mnohými ďalšími spôsobmi. 

Príklad: 
 

Mesto Burgos 
 

Usporadúva folklórny festival. 
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Historik: 

Osoba, ktorá študuje a píše o histórii, 

čiže, informuje nás o udalostiach ktoré 

sa stali v minulosti. 

Príklad: 
 

Álvaro je historik 
 

a publikoval dejiny Španielska 

v niekoľkých knihách. 
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Hory: 

Prirodzené vyvýšenie krajiny. 

Zvyčajne má šikmé svahy. 

Vrchol hory je zvyčajne špicatý. 

Príklad: 

Everest je veľmi vysoká hora. 
 
 

https://arasaac.org/pictograms
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/


Databáza definícií Ľahko čitateľný jazyk 

21 
Autor pictogramas: Sergio Palao. Procedencia: https://arasaac.org/pictograms Licencia: CC (BY-NC) 

 

 

 

 

Horská chata: 

 
Malý domček v horách. 

Chatky sú postavené 

z vetiev, trstiny alebo brvien. 

Tieto materiály sa nachádzajú na vidieku. 

Príklad: 

Pastier v zime býva v horskej chate. 
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Horské stredisko: 

Je to miesto určené na dovolenku a nachádza sa v horách. V 

horských strediskách sa nachádzajú: 

* Hotely 

 
* Reštaurácie 

 
* Lyžiarske strediská, 

 
Kde sa vykonávajú zimné športy, 

ako je lyžovanie, snowboarding, 

lezenie na ľade a korčuľovanie. 

V horských strediskách sa vykonávajú aj letné 

aktivity, ako je horská cyklistika a mnoho ďalších. 

Príklad: 

Elena odišla na dovolenku do horského strediska 
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Horský vodka: 

Osoba, ktorá sprevádza inú osobu alebo skupinu 

osôb po horských chodníkoch a trasách. 

Horský vodca je vyškolený a má veľké skúsenosti. Má 

certifikát vydaný miestnymi úradmi, ktorý 

potvrdzuje, že môže vykonávať túto prácu. 

Príklad: 
 

Luis pracuje každé leto 

Ako horský vodka 
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Hrad: 

Veľký dom alebo budova postavená 

na vyvýšenom mieste. 

Hrad je zvyčajne obklopený hradbami a 

priekopami na jeho obranu. 

Príklad: 

Moja rodina cestovala do Ponferrada, 

aby tam navštívila krásny hrad. 
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Informačná tabuľa: 

Toto je kus dreva. 
 

Informačná tabuľa je plochá, podlhovastá a obdĺžniková. Používa sa 

na umiestnenie informácie 

Tieto informačné tabule sú značky Veľkými 

písmenami 

Na pozadí, ktoré vynikne. 
 

Používajú sa na oznamovanie 

stretnutia, novinky, kurzy 

a ďalšie typy informácií. 

I 
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Môžu byť doplnené brázkami 

súvisiacimi s plagátom. 

Príklad: 
 

Anna vyvesila na nástenku 

plagát a mapu 

s informáciami o hrade. 
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Jazero: 

Prírodná vodná nádrž 
 

obklopená súšou, ktorá nie je súčasťou 

oceánu. Jazerá sú väčšie a hlbšie ako 

rybníky. Zvyčajne sú sladkovodné. 

Príklad: 
 

Jazerá Covadonga sa nachádzajú 

v pohorí Picos de Europa. 

J 
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Kopce: 

Nadmorská výška je menšej ako hora. 

Príklad: 

Cesta do parku končí na kopci. 
 

K 
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Krádež: 

Vziať inej osobe niečo, čo nie je tvoje. Krádež 

možno vykonať násilím. 

Príklad: 
 

Ján ukradol Anne púzdro na ceruzky. 
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Križovatka: 

Miesto, kde sa stretávajú alebo spájajú dve 

alebo viaceré cesty alebo ulice 

Príklad: 
 
Križovatka cesty so železničnou traťou 

železničné priecestie nemá závory. 
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Lanovka: 

Dopravný prostriedok, ktorý sa pohybuje nad zemou. 

Pozostáva z kabín zavesených na lanách. 

Používa sa na prepravu skupiny ľudí z 

určitého miesta 

v rôznych výškach, 

napríklad v horách. 

Príklad: 

Celia sa vyviezla lanovkou na lyžiarsky svah. 
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Lavína: 

Veľký objem snehu, ľadu a skál padajúcich veľmi rýchlo po 

úbočí hory. 

Lavíny vznikajú, 
 

Keď sa nahromadený sneh uvoľní 
 

dažďom, pohybom zvierat alebo z iného dôvodu. 

Príklad: 

Lavína spôsobila rozsiahle škody 

na stanici. 
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Les: 

Les sa využíva na kŕmenie zvierat na pastvinách, 

výsadbu stromov alebo ťažbu dreva. 

Príklad: 
 

V mojej dedine sa vykonáva zalesňovanie. 
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Lesní strážcovia: 

Je to polícia v prírode, ktorá chráni a zachováva 

prírodné dedičstvo, 

Napríklad, lesy 
 

a všetky zvieratá a rastliny 
 
::ktoré v nich žijú. 

Príklad: 

Môj priateľ Leandro je lesný strážca v 

provincii Soria 
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Lesy: 

Veľká plocha zeme, 
 
kde je veľa rastlín a stromov. Zvieratá 

žijú v lese. 

Stromy a rastliny v lese 
 

Môžu byť rovnaké alebo odlišné. 

Príklad: 

Lesní strážcovia sú ľudia zodpovední za starostlivosť o lesyLesy 
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Lezenie: 

Lezenie, stúpanie po strmom svahu hory 

alebo vo veľkej výške na lezeckej stene. 

Príklad: 

Počas kempovania sme chodili liezť 
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Majetok Štátna pokladnica: 

1. Všetok majetok a bohatstvo, ktoré človek má. 
 

2. Farma na chov hospodárskych zvierat alebo poľnohospodárstvo. 
 

3. Verejný subjek ktorá spravuje a organizuje majetok štátu. 
 

Štátna pokladnica oznamuje 

daňové povinnosti 

občanov a spoločností. 
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Meander zákruta: 

Ohyb rieky alebo zákruta cesty. 

Príklad: 

Pred vstupom do Burgosu tvorí rieka meandre 
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Mesto: 

Veľké a významné miesto 

kde žije a pracuje veľa ľudí. V 

meste je mnoho. 

Veľké budovy, ulice a dopravné prostriedky. 

V meste nájdete 

obchody, podniky a školy. 

Príklad: 

Barcelona je veľmi veľké mesto. Má 

veľa obyvateľov. 
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Močiar: 

Stojatá alebo zadržiavaná voda bez 

pohybu, ktorá je zvyčajne plytká. 

V močiaroch sa vyskytuje početné vodné rastlistvo. 

Príklad: 

Nádrž Arija sa nachádza v meste Burgos. 
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Monarcha: 

Osoba ktorá má najväčšiu moc v krajine. 

Je známy pod menom kráľ. 

Príklad: 
 

Náš panovník Filip Šiesty 

Má dve dcéry. 
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More: 

Je to slaná voda 
 

ktorá pokrýva väčšinu zemského 

povrchu 

Príklad : 
 

Juan išiel loďou 
 

v Biskajskom zálive. 
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Most: 

Stavba z kameňa alebo iného materialu 

spájajúca 2 brehy, napr. rieky. 

Slúži na prechod osôb alebo áut z jednej strany na 

druhú. 

Príklad: 
 

Musíme prejsť cez most, aby sme sa dostali do 

kostola, ktorý je na druhom brehu rieky. 

https://arasaac.org/pictograms
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/


Databáza definícií Ľahko čitateľný jazyk 

44 
Autor pictogramas: Sergio Palao. Procedencia: https://arasaac.org/pictograms Licencia: CC (BY-NC) 

 

 

 

 

 
 

Náhorna plošina: 

Rovina alebo rovinatý terén. 

Náhorná plošina je veľká a 

je vyššia 

ako ostatné okolité oblasti. 

Príklad: 

Juan vyšiel na náhornú plošinu, 

aby sa pokochal krásnym západom slnka. 

N 
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Národný park: 

Chránená prírodná oblasť 
 

v ktorej sa musia dodržiavať určité pravidlá 

starostlivosti o krajinu, rastliny a zvieratá. 

Príklad: 
 

Národný park Doñana 
 

je jedným z 5 najväčších národných parkov v 

Španielsku. 
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Obojživelníky: 

Sú to stavovce, to znamená, že majú kostru, ktorú 

tvoria jednotlivé kosti. 

Môžu žiť 
 

vo vode aj mimo nej. 
 

Mláďatá obojživelníkov dýchajú 
 

cez membrány nazývané žiabre, dospelé 

jedince dýchajú pľúcami 

Príklad: Ropucha je obojživelník 

O 
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Ochrana prírody: 

 

Pracovníci údržby ciest 

asfaltujú cestu 

ktorá ide do mojej dediny. 
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Oddychová zóna: 

Priestor na odpočinok po práci alebo počas šoférovania. Príklad: 

Ľudia, ktorí cestujú na veľké vzdialenosti, 

odpočívajú na odpočívadlách. 
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Ohrozené druhy: 

Živý živočích alebo rastlina, 

ktorému hrozí vyhynutie. 

Druh môže vymiznúť 
 

celosvetovo alebo v jednej oblasti Zeme. 
 

Tieto zvieratá alebo rastliny budú môcť žiť len vtedy, 

ak sa vykonajú opatrenia alebo činnosti 

na ich ochranu a starostlivosť o ne. 

Príklad: 

Panda je ohrozené zviera 
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Panstvo: 

Územie alebo oblasť patriaca nejakej osobe. 

Táto osoba je známa ako pán. 

Pán ovláda celé územie, ktoré vlastní. 

Príklad: 

Pán Marquisu mal prasaciu farmu. 

P 
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Píla: 

Miesto, kde sa píli drevo 

Alebo niečo iné 

Príklad: 
 

V oblasti Pinares 

Existuje mnoho píl. 
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Plazy: 

Stavovce, teda, 
 

majú lebku, chvost a chrbticu. 
 

Plazy sú vajcorodé 
 

pretože sa rozmnožujú vajíčkami. 

Dýchajú pľúcami. 

Presúvajú sa z miesta na miesto 

plazením sa po zemi. 

Príklad: 
 

Krokodíly, jaštery a hady. 
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Pohorie: 

 
Sústava hôr spojených dokopy. 

Príklad: 

Horolezci vystúpili na Kantábrijské pohorie. 
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Poľovník Lovec: 

Polóvnik Osoba, ktorá loví zvieratá, lebo je to jeho práca 

alebo preto, že je to jeho hobby. 

Lovec Zviera, ktoré prenasleduje a loví 

iné zvieratá, aby prežilo. 

Príklad: 
 

Keď je jar, 
 

Poľovník  ide loviť 
 

do poľovného revíru v mojej dedine. 
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Poškodenie: 

Spôsobiť bolesť alebo nepohodlie osobe alebo 

poškodenie nejakého predmetu, či iných vecí. 

Príklad: 

Rádio nefunguje, pretože je poškodený kábel. 
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Prameň: 

Miesto, kde pramení voda zo zeme alebo 

skaly prirodzeným spôsobom. 

Voda môže prameniť vždy na tom istom 
 

mieste alebo sa prameň objaví po daždi či snežení. 

Príklad: 

Voda v tomto prameni je veľmi studená. 
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Prasklina: 

Hlboká diera alebo trhlina 

ktorá sa tvorí v zemi. 

Má podlhovastý a úzky tvar. 

Úzka, úzka alebo úzko tvarovaná trhlina 

spôsobená pohybom. V dôsledku 

pohybu. 

Príklad: 

Ján nemohol pokračovať v ceste kvôli 

pukline v hore 
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Prírodná Krajina: 

Je to pozemok alebo priestor, 

ktorý nebol upravený človekom. 

Prírodná krajina nie je obývaná, 

teda, nežijú v nej žiadni ľudia. 

Príklad: 
 

Elena sa vydáva na túru do prírody. 
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Prírodný priestor: 

Je miesto, kde rastie veľa rastlín a stromov bez 

toho, aby ich niekto vysadil. 

Príklad: 
 

V divočine rastie množstvo rôznych rastlín a tieto 

veľmi pekne voňajú. 
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Púšť: 

Piesočnatý alebo kamenistý terén. 
 

Z dôvodu nedostatku zrážok nemá takmer žiadne rastliny. 

Existujú štyri druhy púští: 

Subtropické púšte sú horúce a suché po celý rok. 

Pobrežné púšte majú studené zimy a horúce letá. 

Zimné púšte majú dlhé a suché letá. 

Zimy sú takmer bez dažďa. 
 

Polárne púšte sú chladné po celý rok. 

Príklad použitia: 

https://arasaac.org/pictograms
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/


Databáza definícií Ľahko čitateľný jazyk 

61 
Autor pictogramas: Sergio Palao. Procedencia: https://arasaac.org/pictograms Licencia: CC (BY-NC) 

 

 

 

 

Rekonštrukcia: 

Navrátenie stavby do pôvodného stavu. 

Príklad: 

Rekonštrukcia Notre Dame 

sa už začala. 
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Rozhľadna: 

 
Miesto alebo vyvýšený bod 

odkiaľ môžu návštevníci vidieť 

okolitú krajinu. 

Príklad: 

Môj brat urobil fotku z rozhľadne 
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Rozhľadňa: 

 
Najvyššie miesto alebo bod 

odkiaľ môžu ľudia vidieť krásna 

scenéria. 

Príklad použitia: 

Môj brat urobil fotografiu z rozhľadne. 
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Rieka: 

Vodný tok prameniaci v horách 

a končí v mori alebo v inej rieke. 

V niektorých prípadoch, 

rieka končí na zemi a vysychá. 

Príklad: 

Amazonka je najdlhšia rieka na svete 
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Rybár: 

Osoba, ktorá loví zvieratá 
 

pretože je to jeho práca alebo preto, že sa mu páči. 

Príklad použitia: 

Rybár chytil veľa rýb v 

rieke Arlanzón. 
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Skalné obydlia - Dúpänce: 

Jaskyne vyhĺbené v skale v údolí potoka Štiavnica 

akoby to boli diery 

umiestnené vedľa seba, ktoré sa 

využívali ako obydlia a 

sklady potravín. 

Príklad: 

Skalné obydlia Dúpänce 
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Skaly: 

Sú to kamene 
 

alebo prvky vytvorené prírodou, 

teda, nie sú vytvorené človekom. 

Majú rôzne tvary a veľkosti. 

Sú veľmi ťažké. 

Príklad: 

John sa išiel pozrieť na more pri skalách. 
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Smrekovec: 

Veľmi vysoký strom s voňavým drevom má rovný a 

štíhly kmeň, otvorené vetvy a 

a make zelené listy. 
 

Jeho plodom je šiška menšia ako u borovice. 

Príklad: 

V meste Burgos je zriedkavé nájsť 

smrekovcový les 
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Sopka: 

Otvor v hore, z ktorého sa valí dym, 

popol a hustá červená horiaca tekutina 

zvaná lava. 

Príklad: 
 

Žijem v Palme 
 

a musel som opustiť svoj dom 

kvôli láve vytekajúcej zo sopky. 
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Spor: 

Hádka, spor alebo bitka. 

Príklad: 

Spor medzi deťmi vznikol kvôli futbalovej lopte. 
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Studňa: 

Výkop alebo diera 
 

v zemi vyhĺbená za účelom hľadania podzemnej vody. 
 

Vodu zo studne je možné čerpať 

pomocou čerpadla alebo vedier, ktoré 

sa dvíhajú kladkou alebo ručne. 

Príklad: 

Mária naberá vodu zo studne vedrom. 
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Tufový hornina: 

Druh veľmi ľahkého pórovitého vápenca. Tufovú 

horninu tvorí vápno rozpustené vo vode 

niektorých prameňov. 

Príklad: 
 

Tehly sa vyrábajú 
 

s tufovýmkameňom. 

T 
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Turistika: 

Športová aktivita, ktorá pozostáva z 

prechádzky krajinou 

po vyznačenej trase. 

Príklad: 

V mojom okolí existuje skupina turistov, ktorí 

chodia v sobotu ráno na prechádzky. 
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Turistická kancelária: 

Miesto, kde sa poskytujú informácie 

turistom alebo cestovateľom. 

Materiály, ktoré turistická kancelária 

poskytuje cestujúcim alebo turistom a ktoré 

majú pomôcť pri organizácii cesty, sú 

rôzne mapy, brožúry a knižní sprievodcovia. 
 

Turistické kancelárie nájdete 

v mestách a obciach. 

Príklad: 
 
Burgos má dve turistické kancelárie. 
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Turistická mapa: 

Ploché zobrazenie Zeme 

alebo len jej časti. 

Obsahuje užitočné a dôležité informácie pre cestovný ruch 

týkajúce sa miest a obcí. 

Tiež nám ukazuje ako sa dostať na dôležité miesta ako sú 

kostoly, hrady a iné. 

Príklad: 
 

Alica sa podľa mapy dostala do svojho hotela. 
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Údolie: 

Rovinaté územie 
 

Medzi kopcami alebo horami. 
 
V údolí sa často nachádza rieka alebo potok. 

Príklad: 

Údolím Jerte preteká rieka Jerte. 

U 
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Uhorská kráľovná Mária: 

Alebo Mária Rakúska či Mária Habsburská. 

Dcéra Filipa Spravodlivého a Johanky Šialenej. 

Bola uhorskou kráľovnou v manželskom zväzku, to 

znamená, že bola kráľovnou na základe 

manželstva s Ľudovítom II. uhorským 

v rokoch 1521 až 1526 
 

Bola veľmi inteligentná a šikovná v politike a 

ochránila svoju rodinu 

Príklad: 
 
Uhorská kráľovná Mária 
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Uhorský Král´ Žigmund: 

Bol nemeckým cisárom a vlastnil mnohé územia, 

napr. Maďarsko a Taliansko. 

Bol synom Karola IV. 

 
a Alžbety Pomoranskej. 

 
Bol to veľký bojovník 

 
a založil Dračí rád, ktorý bol armádou 

šľachticov a kniežat a títo bojovali proti 

nepriateľom katolíckej cirkvi 

Príklad: 

 
Kráľ Žigmund 

bol veľmi silný 

bola veľmi múdra. 
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Uväznenie: 

Umiestniť osobu do väzenia. 

Príklad použitia: 

Môj sused, 
 

je vo väzení za krádež. 
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Vláda: 

Vláda je obdobie, počas ktorého kráľ alebo 

kráľovná vykonáva svoju funkciu alebo vládne. 

Príklad: 

Vláda Filipa štvrtý je ťažká. 
 

 

V 
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Vodopád: 

 
Vodopád alebo vodopád z rieky alebo potoka. 

Vodopád môže mať rôznu výšku a 

vyrába sa 

veľkým množstvom vody v 

rieke alebo potoku. 

Príklad použitia: 

Prechádzka kríkom 

Prišiel som k vodopádu s veľkým množstvom vody 
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Vrchol: 

Najvyššia časť hory. Zvyčajne 

má tvar špičky. Príklad : 

Vrch Aneto je najvyšším vrchom Pyrenejí. 
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Výrub stromov: 

Rúbanie stromu na najnižšom mieste kmeňa. 

Príklad: 

Juan pracuje na vyrúbaní stromov v lese. 
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Značená cesta: 

Úzka cesta, ktorá je označená 
 

ako sa dostať na konkrétne miesto. 

Príklad: 

Ján šiel po značenej ceste, aby sa dostal do domu 

v lese. 
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Zrúcaniny hradu: 

Zvyšky hradu, ktorý bol zničený počas vojny alebo 

preto, že bol opustený. 

Príklad: 
 

Zrúcaniny hradu Poza 

sú na vrchole skaly. 
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Doložka o odmietnutí zodpovednosti 

 

"Projekt ACCEASY je spolufinancovaný programom Európskej únie Erasmus+. Za obsah tejto databázy nesie výhradnú zodpovednosť konzorcium ACCEASY a Európska 

komisia ani Španielska služba pre internacionalizáciu vzdelávania (SEPIE) nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých." 

  

http://www.sepie.es  

http://www.sepie.es/

