
Learn English with F.R.I.E.N.D.S 
Joey’s fridge 

Vocabulary 
 

PHRASES 
(Frázy) 

 
damn 
Slovo ‘damn’ je používané ako slušnejšia nadávka, môžeme sa s ním stretnúť v rôznych kontextoch. 
Uvedieme si príklady na niektoré z nich. 
 
1.Damn fridge!!! 
zatracená/prekliata chladnička 
(prídavné meno, ktoré môžeme použiť pred akýmkoľvek podstatným, ak nás niekto/niečo štve) 
2. I lost my phone again! Damn! 
Sakra/Do pekla! Opäť som stratila telefón! 
(vyjadrenie hnevu, zdesenia, ako napr. ‘sakra’, ‘do pekla’ atď.) 
3. I don't give a damn what he thinks of me! 
Je mi ukradnuté čo si o mne myslí! 
(don’t give a damn = je mi ukradnuté, nezáleží mi na niečom) 
4. Damn… she’s hot. 
Wow, sakra… tá je sexi. 
(vyjadrenie úžasu, ak napr. keď okolo chalanov prechádza pekné dievča.) 
 

Thank God 
Fráza ‘Thank God’ je občas nesprávne používaná ako ‘Thanks, God’. Rozdiel je ten, že ak povieme 
‘Thanks, God’ dakujeme priamo bohu ‘Vďaka Ti bože’ a fráza ‘Thank God’ je ako keď my v 
slovenčine povieme ‘vďakabohu’. 
Thank god you’re pretty.  
Vďakabohu za to, že si pekný. 
 

 
 

NOUNS 
(podstatné mená) 

 
roomie 
‘Roomie’ je slangové slovo pre ‘roommate’(spolubývajúca/spolubývajúci), slovo ‘roommmate‘ 
obsahuje slová ‘room‘ a ‘mate‘ (v britskej angličtine sa ‘mate‘ používa ako kamarát, kamoš). Iné 
slová, ktoré obsahujú slovo ‚‘mate‘ sú napr. classmate/schoolmate/teammate. 
 
a roommate = a person that you share a room, an apartment or a house with. 
(osoba, s ktorou zdieľame izbu, byt alebo dom) 
a schoolmate = a friend who is at the same school as you at the same time. 
(osoba, kamarát, ktorý chodí na tú istú školu) 
a classmate = someone who is in the same class as you at school. 
(niekto kto je s nami v tej istej triede, spolužiak, spolužiačka) 
a teammate = a player on the same team. 
(hráč v rovnakom tíme, spoluhráč) 
 



 
fridge vs refrigerator 
Tieto slová môžeme často počut používať zameniteľne, ale je v nich rozdiel. ‘Fridge’ je len 
chladnička, bez mrazničky a ‘refigerator’ je chladnička plus mrazák (freezer) dokopy.  
 

A.T.M 
(automated teller machine) 
Bankomat, v britskej angličtine sa môžeme stretnúť aj s výrazmi ako ‘cashpoint’, ‘cash machine’ 
alebo slangovo ‘hole in the wall’.  
The A.T.M. will let you take out only $300 at a time. 
Bankomat ti dovolí vytiahnuť naraz len 300 dolárov.  
 
 

VERBS/PHRASAL VERBS 
(slovesá, frázové slovesá) 

 

 
bring (something) up 
‘Bring something up’ znamená ‘začať rozprávať o nejakej téme, vyťahovať, alebo spomenúť niečo v 
konverzácií’. 
 
Now that you bring it up… 
Keď už o tom hovoríš… 
Why did you have to bring that up? 
Prečo si to musela spomínať? 
 

 
show up 
Frázové sloveso ‘show up’ znamená prísť, doraziť, ukázať sa niekde. Môžeme ho nahradiť 
slovesom ‘arrive’. 
 
I have never had a problem with it. Then you show up and it breaks.  
Nikdy som s tým nemal probleém. Potom sa tu ukážeš ty a pokazí sa. 
 

 
 
stay vs live 
Sloveso ‘stay’ znamená ‘zostat’, ale používame ho aj keď hovoríme, že niekde bývame dočasne, 
krátkodobo, napr. na dovolenke v hoteli, u kamarátov atď. Sloveso ‘live’ znamená ‘žiť’ alebo ‘byvať’ 
niekde dlhodobo. 
 
I don’t live here. I’m only staying here until my apartment gets fixed. 
Nežijem tu. Bývam tu len dokým sa opraví môj byt. 
 
 

EXTRA 
 

 
pretty 
Slovo ‘pretty’ používame častejšie pre ženy, než mužov, keďže to môže znieť trochu zženštile. Ak 
chceme povedať, ze chlap vyzerá dobre, je fešák používame slovo ‘handsome’. 
 


