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Pozdravy po anglicky
Good to see you!
“Gud tu sí ju” | Žiješ ešte?!  
Doslova Super, že ťa vidím! Používa sa, 
ak sme  niekoho dlhšie nevideli.

Hi!
“Háj” | Ahoj!
Pozdrav pre 
kamarátov.

Good afternoon!
“Gud áfternún” | Dobrý deň / popoludnie!
Afternoon doslova znamená popoludnie, 
teda zhruba čas od poludnia do večera.

Hey there!
“Hej dér” | Čauko!
Pozdrav pre kamarátov.

It’s been a while.

How’s life?
“Haus lajf“ | Ako ide život?
Používa sa často ako pozdrav pre známych
a priateľov. Odpovedať naň môžeš napr.
Good! (Dobre!) alebo Not bad. (Nie zle.)

“Its bín a wajl.” | Už je tomu chvíľa (čo sme sa
videli nasposledy..) Používame ako pozdrav
pre niekoho, koho sme dlhšiu dobu nevideli.

How are you?
“Hau ár jú” | Ako sa máš?
Zdvorilý pozdrav, ktorý môžeš
použiť takmer v každej situácii.
Odpovedať naň môžeš slovami 
Good. (Dobre.) aleboAnd you? (A ty?)
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How’s it going?
“Haus it going?” | Ako sa darí?
Pozdrav pre kamarátov.

What’s up?
“Wots ap?” | Čo je? Čo sa deje?
Veľmi neformálny pozdrav pre dobrých 
kamarátov. Odpovedať môžeš napríklad 
Nothing. (Nič) alebo Not  much. (Nič moc.)

What’s new?
“Wots njú?” | Čo nové?

How are things?
“Hau ár things?” | Ako sa veci majú? 
Používa sa často ako pozdrav pre známych
a priateľov. Odpovedať naň môžeš napr.
Good! (Dobre!) alebo Not bad. (Nie zle.)

How’s your day?
“Haus jór dei?” | Aký máš deň?
Používame ako pozdrav pre niekoho, koho
vídame pravidelne. Odpovedať naň môžeš 
napr. It’s going well. (Ide to dobre.)

Long time no see.
“Long tajm nou sí.” | Dlho sme sa nevideli.
Používame ako pozdrav pre niekoho, koho 
sme dlhšiu dobu nevideli.

Good morning
“Gud mórning” | Dobré ráno / dopoludnie!
Morning doslova znamená predpoludnie, 
teda zhruba čas od skorého rána až do poludnia.

How are you doing?
“Hau ár jú doing?” | Ako sa Ti darí?
Pozdrav pre kamarátov a známych.

Good evening!
“Gud ívning” | Dobrý večer!

You alright?
“Jú ólrajt?” | Máš sa?
Bežný pozdrav, hlavne v Británii. 
Odpovedať naň môžeš napr. Fine. 
(V pohode.) alebo Alright. (V poriadku.)

Yo!
“Jou!” | Nazdar.
Pre raperov. :-)

How do you do?
“Hau du ju dú?” | Ako sa Vám darí?
Super formálny pozdrav, používa sa
už len zriedka. Odpovedať naň môžeš
napr. I’m doing well. (Darí sa mi dobre.)

How have you been?
“Hau hev ju bín?” | Ako si sa mal doteraz?
Používame pre známych alebo blízkych ľudí,
keď sa chceme spýtať, ako sa ten druhý mal
od posledného stretnutia.

Are you OK?
“Ár ju oukej?” | Máš sa dobre?
Bežný pozdrav, hlavne v Británii. 
Odpovedať naň môžeš napr. Fine. 
(V pohode.) alebo Alright. (V poriadku.)
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