
EASTER / Veľká noc 
 

Basket Košík There is a basket full of eggs. 

Tu je košík plný vajíčok. 

Bouquet Kytica We love all bouquets. 

Milujeme všetky kytice. 

Bunny Zajačik Bunnies are typical for Easter. 

Zajačiky sú typické pre Veľkú noc. 

Candy Sladkosti Children look for candy. 

Deti hľadajú sladkosti. 

Carrot Mrkva But they get only a carrot. 

Ale dostanú iba mrkvu. 

Celebration Oslava On Saturday we have a celebration. 

V sobotu máme oslavu. 

Chick Kuriatko A chick and a bunny are friends. 

Kuriatko so zajačikom sú priatelia. 

Chocolate Bunny Čokoládový zajačik I will eat all your chocolate bunnies. 

Zjem ti všetkých čokoládových zajačikov. 

Colourful Farebný Can we buy the colourful eggs? 

Môžme si kúpiť tie farebné vajíčka? 

Decorate Zdobiť, ozdobovať Tomorrow we will decorate them. 

Zajtra ich ozdobíme. 

Duckling Káčatko The duckling was all yellow. 

Káčatko bolo celé žlté. 

Dye Farbiť We must dye the eggs first. 

Najprv musíme nafarbiť vajíčka. 

Easter Veľká noc It’s funny at Easter! 

Na Veľkú noc je zábava! 

Easter Egg Hunt Hľadanie veľkonočných vajíčok Easter egg hunt is a tradition in western 

countries. 

Hľadanie veľkonočných vajíčok je tradícia v 

západných krajinách. 

Ham Šunka We will eat all the ham on Saturday evening! 

Zjeme všetku šunku v sobotu večer! 

Hard-boiled Egg Vajíčko na tvrdo But we don’t like a hard-boiled egg. 

Ale nemáme radi vajíčko na tvrdo. 

Happy Easter! Veselú Veľkú noc! Happy Easter to all! 

Veselú Veľkú noc všetkým! 

Hide Schovať We must hide the chocolate. 

Musíme schovať čokoládu. 



Holiday Sviatok Easter is an important holiday. 

Veľká noc je dôležitý sviatok. 

Lamb Jahňa Can you see the lamb? 

Vidíš to jahniatko? 

Spring Break Jarné prázdniny Students enjoy the spring break. 

Študenti si užívajú jarné prázdniny. 

Tradition Tradícia Traditions are crazy sometimes. 

Tradície sú niekedy bláznivé. 

Tulips Tulipány There is a bouquet of tulips. 

Tu je kytica tulipánov. 

Ash Wednesday Popolcová streda Ash Wednesday starts the Easter time. 

Popolcová streda začína veľkonočné obdobie. 

Easter Service Veľkonočná omša You should go to the Easter service. 

Mal by si ísť na veľkonočnú omšu. 

Good Friday Veľký piatok Good Friday is a bank holiday. 

Veľký piatok je štátny sviatok. 

Prayer Modlitba They said their prayers. 

Pomodlili sa. 

Palm Sunday Kvetná nedeľa Palm Sunday is the Sunday before Easter. 

Kvetná nedeľa je nedeľa pred Veľkou nocou. 

Easter Monday Veľkonočný pondelok There will be a lot of water on Easter Monday! 

Na veľkonočný pondelok bude veľa vody! 

Miracle Zázrak We survived the Easter Monday! That’s a 

miracle! 

Prežili sme veľkonočný pondelok! To je zázrak! 
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