Pošlite tuto stránku všetkým Vašim známym, všetkým cestovateľom a všetkým
študentom cudzích jazykov – aby ste ich ochránili pred trapasmi a pred problémami.

Angličtina pre slušných ľudí.
Ako to už býva, slušní ľudia sú tí poslední ktorí sa naučia v cudzom jazyku tie neslušné slova. Áno už
vedia tisíce iných slovíčok, vedia vymenovať všetky časti domu, auta, alebo opísať laboratórium, ale
napriek tomu sa často dostanú do veľmi trápnych situácií. A niekedy ani nevedia prečo. Napríklad pán
inžinier Horný, ktorý emigroval do Kanady, nechápal prečo sa ľudia uškŕňajú vždy keď sa im
predstaví. Tak sa pýtal každého a aj sa pýtal všetkých učiteľov ako by sa mal správne predstaviť aby
sa ľudia neuškŕňali, ale ani oni mu nepomohli a tiež sa iba uškŕňali. Nikto mu nič nepovedal iba sa
každý uškŕňal. A to je iba jeden z tisícou prípadov, z tisícou trapasov. Čítajte ďalej aby ste vedeli
prečo sa Kanaďania na Slovenského pána inžiniera tak uškŕňali, a ako sa môžete vyhnúť tomu aby sa
ľudia neuškŕňali aj na Vás. Najbežnejší prípad trapasu je Slovenska výslovnosť slovíčka „fakt“ ktoré
Slováci vyslovujú podobne ako anglické slovíčko „fucked“. No ale čítajte ďalej, pripájame zopár
slovíčok ktoré by ste mali vedieť (ale nepoužívať) aby ste sa nedostali do trapasu, do problémov alebo
dokonca do bitky. Pre ďalšiu informáciu o týchto citlivých veciach navštívte tieto stránky:

www.blitzenglish.com

(Blesková Angličtina aj slovník pre dospelých)

Teda tu sú tie slovíčka ktoré nenájdete v žiadnom slovníku, ale ktorých znalosť je nepostrádateľná v
každodennom živote. Máte dobrého zubára? Ak nie tak si dobre rozmyslite prv než ich budete
používať! Navštívte www.blitzenglish.com a vyvarujte sa pred problémami!
FUCK
SCREW
MAKE LOVE
CUNT
PUSSY
PENIS
TITS
SON OF A BITCH
FUCK OFF!
SHUT UP!
FUCK YOU!
TO EAT
TO GIVE HEAD
TO BLOW
ARSE
WHORE
SHIT
PEE
PISS
COCKSUCKER
MOTHERFUCKER
FUCKING
FUCKED
HORNY
MASTURBATE
JERK OFF
PIMP
FAGGOT
DYKE

súložiť
(neslušná forma)
súložiť
(neslušná forma)
súložiť
(slušná forma)
ženský orgán
(veľmi neslušné)
ženský orgán
mužský orgán (úd)
prsia ("cecky")
sukin syn
choď preč! (doslova: "odjebni!")
drž hubu! drž chrap!
(veľmi urážlivé)
zmizni! (doslova: Pomiluj seba!)
(veľmi neslušné)
lizať žene ...
fajčit mužovi ...
fajčit mužovi ...
sedaci orgán (zadok, riť)
prostitútka
kako, kakať ("hovno, srať")
močiť
(slušná forma)
močiť
(neslušná forma)
pätolízač (doslova:cucač mužských orgánov)
doslova: matko-súložník
(veľmi urážlivé)
posúložený -a, pomilovaný -a, (poje...)
posúložený... (pozor: vyslovnost ako
Slovenske "fakt")
pohlavne podráždený,-a, ("jebavý")
onanovať sa
(slušná forma)
onanovať sa
(neslušná forma)
pasák
homosexuál
(urážlivá forma)
homosexuálka
(urážlivá forma)

