
Learn English with F.R.I.E.N.D.S 
Chandler gets handcuffed 

Vocabulary 
 
 

• a brown-noser (bootlicker/ass-kisser) riťolez/pätolízač/vtierka 
• to brownose (vtierať sa/strkať sa niekomu do zadku) 

She tried to brownnose the boss by staying after work and helping him clean 
the room. (Snažila sa podlizovať šéfovi tým, že zostala po práci a pomáhala 
mu upratať miestnosť.) 

 
• Pri tvorení otázok v angličtine používame pomocné slovesá (do/did/will 

atď.) Avšak, často sa môžeme stretúť s tým, že ‘native speakers’ v 
konverzácii tieto slová vynechávajú a teda z otázky ‘Do you know why?’ 
vznikne ‘You know why?’  
You want to see the list? (Do you want to see the list?) 
You hungry? (Are you hungry?) 

 
• ‘a list’ vs ‘a letter’ vs ‘a leaf’ Anglické slovo ‘list’ znamená v slovenčine 

‘zoznam’. Ak chceme v angličtine povedať ‘list’ ako papier, ktorý nám prišiel 
poštou je to ‘letter’. Ak hovoríme o ‘liste’ zo stromu v angličtine je to ‘leaf’.  
 

• this morning Fráza ‘dnes ráno’, sa anglicky povie ‘this morning’ nie ‘today 
morning’. Avšak výrazy ‘yesterday morning’ a ‘tomorrow morning’ sú 
správne. I saw her working on it this morning. (Videla som ju na tom 
pracovať dnes ráno.) To isté platí pri používaní slov ‘afternoon’ a ‘evening’. 
Are you busy this afternoon? (Si dnes poobede zaneprázdnená?) 

 
• to swear (prisahať, nadávať) Toto slovo má odlišné významy, ale z 

kontextu vieme povedať čo presne myslíme. Swear you won’t tell anyone… 
(Prisahaj, že to nikomu nepovieš…) Please don't swear in front of the 
children! (Prosím ťa nenadávaj pred ďeťmi!)  

 
• cuffs (manžety/putá - neformálne slovo pre ‘handcuffs’) 

 
• ‘you are a doll’ (si poklad/zlatíčko) Could you be a doll and get that book 

for me? (Bola by si taká zlatá a podala mi tú knihu?) ‘Alice, thanks for 
cooking me dinner. You're a doll.’ (Alice ďakujem, že si mi navarila večeru. 
Si poklad.) 

 
• to grab (uchmatnúť/schmatnúť) 

 
 
 



• on a totally separate subject (on a different note) Ak chceme zmeniť tému 
rozhovoru, môžeme použiť jednu z týchto fráz. And, on a totally separate 
subject, that is a lovely pantsuit. (A, mimochodom tvoj nohavicový kostým 
je nádherný.) 

 
• to break up/a breakup (rozísť sa/rozchod) You promised you would 

break up with her. (Sľúbil si, že sa s ňou rozídeš.) I did break up with her! 
(Rozišiel som sa s ñou!) Chandler tu namiesto ‘broke up’, čo je minulý čas 
od ‘break up‘ použil ‘I did break up’. Ak chceme zdôrazniť to čo hovoríme 
(v tomto prípade v minulom čase), používame pomocné sloveso ‘did’ a 
sloveso v základnom tvare. Iný príklad; Niekto by nám povedal: ‘They didn‘t 
help you!‘ a my na to chceme zareagovať dôrazne, že to tak nie je, ale opak je 
pravdou a namiesto ‚‘They helped me!‘ povieme ‘They did help me!‘ 

 
• to jeopardize (ohroziť) She knew that failing her exams could jeopardize 

her whole future. (Vedela, že ak neprejde skúškami mohlo by to ohroziť celú 
jej budúcnosť.) 

 
• v slove ‘Walkman’, rovnako ako v slove ‘walk’, teda ‘prechádzať sa’, alebo 

‘prechádzka’ je tiché L, nevyslovujeme ho.  /ˈwɔːkmən/  
 

• borrow vs lend (požičať si vs požičať) Ak si chceme od niekoho niečo 
požičať môžeme použiť obe slovesá, avšak musíme ich dať správne do vety. 
Could I borrow your umbrella? (Mohla by som si požičať tvoj dáždnik?) 
Could you lend me your umbrella? (Mohla by si mi požičať tvoj dáždnik?) 

 
 
 
 
 


