
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVNÍČEK  
K RODINNÉMU KURZU 

 
VIETNAMŠTINA 

 
 

 

 

 

 

 



 

SLOVNÍČEK K RODINNÉMU KURZU  

VIETNAMŠTINA  
 

2 

 

  
TÉMA 

anglický jazyk tiếng Anh, môn Tiếng Anh T3 

běhat  chạy T7 

bohužel đáng tiếc T4 

bydliště địa chỉ, cư trú, chỗ ở, nơi ở, nhà ở T5 

být thì, là, ở, có, tồn tại, sống T1 

cvičit  tập thể dục, tập luyện, rèn luyện T7 

český jazyk tiếng Séc , môn Tiếng Séc T3 

číst đọc T5 

čtvrtek thứ năm T3 

dát si ăn, uống T6 

datum narození ngày tháng năm sinh T5 

dcera con gái (theo nghĩa con cái) T1 

dějepis môn Lịch sử T3 

den ngày T3 

dívat se  xem, nhìn T8 

dole ở dưới T2 

doplnit  điền, bổ sung, làm đầy, rót đầy, đổ đầy T8 

doučování học thêm, phụ đạo T8 

družina lớp học bán trú T2, T7 

důtka phạt, kỷ luật T8 

dveře  cửa, cánh cửa T2 

fyzika vật lý, môn Vật lý T3 

glóbus  quả địa cầu T4 

guma  cục tẩy T4 

hlavní jídlo  món ăn chính T6 

hodina  giờ, tiếng, tiết học T3 

hodnocení nhận xét, chấm điểm T5 

hrát  

chơi, đánh (đàn, cờ, bài, bạc, cầu lông...), 

đóng (phim, kịch), biểu diễn T7 

hudební výchova môn Âm nhạc T3 

chemie hóa học, môn Hóa học T3 

chodba hành lang T2 

chodit  đi, tham gia, hẹn hò T1, T7 

chování 

hành vi, đạo đức, thái độ, cách đối xử/cư xử/ăn ở, 

hạnh kiểm T5 

informatika tin học, môn Tin học T3 

jaro, jarní mùa xuân T8 

jezdit  đi (bằng phương tiện), cưỡi (ngựa) T7 

jídelna nhà ăn T2 

jídelníček  thực đơn T6 

jídlo món ăn T6 

jindy khi khác T4 
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jíst ăn T6 

jméno tên T5 

jmenovat se tên là T1 

kabinet phòng làm việc của giáo viên T2 

kalkulačka máy tính bỏ túi/cầm tay (Casio) T4 

kamarád, kamarádka  bạn T1 

kde ở đâu, ở nơi T2 

kdy khi nào, khi T3 

keramika  gốm sứ T7 

kniha quyển sách, cuốn sách T4 

knihovna thư viện, giá sách T2 

končit  kết thúc, chấm dứt T3 

kontrolovat kiểm tra T10 

kreslit  vẽ, vẽ kỹ thuật T8 

kroužek lớp học ngoại khóa T7 

kružítko compa T4 

lékař bác sĩ, thầy thuốc T5 

lepidlo  keo dán T4 

malovat  vẽ T7 

matematika toán học, môn Toán T3 

matka mẹ T1 

měsíčně hàng tháng T7 

město  thành phố T5 

mít có, phải, nên T5 

moct có thể T10 

moučník bánh ngọt T6 

můj, moje của tôi T1 

muset phải T8, T10 

nahoře ở trên T2 

napsat  viết T8 

neděle chủ nhật T3 

někdy khi nào đó, thỉnh thoảng T4 

nemocný ốm T6 

nesmět không được phép T8, T10 

nůžky  kéo T4 

oddělení phòng, ban T7 

odhlásit bỏ, hủy bỏ, cắt T6 

odpovídat  trả lời T8 

omluvit xin phép T9 

orchestr  dàn nhạc, ban nhạc T7 

ořezávátko  gọt bút chì T4 

otec bố, cha T1 

otevřít  mở T8 

pan ông, bác, chú, anh T1 
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paní bà, bác, cô, chị T1 

papír  giấy, tờ giấy T4 

pátek thứ sáu T3 

patro tầng T2 

penál  hộp bút T4 

písemka bài kiểm tra T8 

pít uống T6 

plavat bơi T7 

podepisovat  ký T8 

podepsat (se)  ký T8, T10 

podpis  chữ ký T5 

podtrhnout  gạch chân T8 

podzim, podzimní mùa thu T8 

polévka món súp T6 

pololetní học kỳ T8 

pomoc sự giúp đỡ T10 

pomůcky đồ dùng T9 

pondělí thứ hai T3 

poslední cuối cùng T3 

poslouchat  nghe, nghe lời T8 

potřebovat  cần T4 

používat sử dụng, dùng T10 

pozdě muộn T9 

pracovní činnosti  môn Thủ công T3 

pravítko thước kẻ T4 

prázdniny kỳ nghỉ T8 

propiska  bút bi T4 

prospěch kết quả học tập T5, T8 

provozní doba giờ mở cửa, giờ làm việc T7 

prvouka  

môn xã hội tự nhiên dạy những kiến thức cơ bản 

về thế giới xung quanh (lớp 1-3) T3 

předmět môn học, đồ vật T3 

přezůvky  giầy dép đi trong nhà T10 

příjmení  họ (tên) T5 

přípravka lớp dự bị T7 

přírodopis môn Tự nhiên học T3 

přírodověda môn Khoa học tự nhiên T3 

příští tiếp theo, tới T9 

přízemí  tầng mặt đất T2 

psát viết T5 

rozvrh thời khóa biểu, thời gian biểu T3 

ředitel, ředitelka hiệu trưởng, giám đốc T1 

ředitelna  ban giám hiệu T2 

salát món salad, rau trộn T6 
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samozřejmě đương nhiên, tất nhiên, dĩ nhiên T4 

sbor dàn đồng ca, nhóm, đoàn, đội, ban, hội đồng T7 

sešit  quyển vở, cuốn vở T4 

schody cầu thang T2 

schůzka buổi họp, cuộc họp T8 

slovník từ điển T4 

sobota thứ bảy T3 

souhlasit đồng ý T10 

spojit  nối T8 

středa thứ tư T3 

stříhat  cắt T8 

svačina  bữa ăn nhẹ T6 

syn con trai (theo nghĩa con cái) T1 

šachy cờ vua T7 

šatna phòng thay đồ, phòng thay quần áo T2 

škola trường học T2 

škrtnout  gạch ngang T8 

štětec  cọ, bút lông T4 

tabule  bảng T2 

tác  khay T6 

tancovat  nhảy, khiêu vũ T7 

tělesná výchova, tělocvik  môn Thể dục T3 

tělocvična phòng thể dục T2 

tenisky  giày thể thao T4 

tepláky  quần nỉ T4 

třída  lớp học T1, T2 

třídní schůzky buổi họp phụ huynh T5 

třídní učitel, třídní učitelka thầy giáo chủ nhiệm, cô giáo chủ nhiệm T1 

tužka bút chì T4 

učebna  phòng học T2 

učebnice  sách giáo khoa T4 

učitel, učitelka thầy giáo, cô giáo T1 

ulice  phố T5 

umět biết T5 

uprostřed  ở giữa T2 

úterý thứ ba T3 

Vánoce, vánoční Noel, Giáng Sinh T8 

vědět biết T2 

vedoucí người phụ trách, người hướng dẫn T7 

vepředu  đằng trước T2 

vlastivěda tổ quốc học, môn Tổ quốc học T3 

vlevo bên trái T2 

vodovky  màu nước T4 

vpravo bên phải T2 
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vybarvit  tô màu T8 

výborně tuyệt, tuyệt vời, điểm 1 (điểm cao nhất) T4 

výchova k občanství môn Giáo dục công dân T3 

vychovatelka giáo viên bán trú T7 

výtvarná výchova môn Mỹ thuật T3 

vyučující giáo viên T4 

vzadu  đằng sau T2 

začínat  bắt đầu T3 

záchod nhà vệ sinh, WC T2 

zájem sự quan tâm T5 

zákaz cấm, ngăn cấm T10 

zákonný zástupce  người đại diện pháp luật (cha mẹ, phụ huynh) T5 

zakroužkovat  khoanh tròn T8 

zápisový lístek giấy đăng ký T7 

zapomenout  quên T9 

zaspat  ngủ quên T9 

zavřít  đóng, khép T8 

zdravotní pojišťovna hãng bảo hiểm y tế T5 

zeměpis địa lý, môn Địa lý T3 

zeptat se  hỏi T8 

znát biết T5 

zpívat  hát T7 

žádost đơn xin T10 

žák, žákyně học sinh T5 

žákovská knížka sổ liên lạc T5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budu s tím počítat. Tôi sẽ để ý/ghi nhớ ngày giờ đó/chuyện đó. T4 

Hodí se vám to? Ngày giờ đó/Cái đó có thích hợp với ông/bà không? T4 

Kolik je hodin?  Bây giờ là mấy giờ? T3, T4 

Omlouvám se. Tôi xin lỗi. T9 

Promiňte.  Xin lỗi. T9 

To se mi hodí. Ngày giờ đó/Cái đó được. T4 

V kolik hodin?  Vào lúc mấy giờ? T3, T4 

 


