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Macmillan Next Move 5  

Unit 1 - Canada 
neighbour /neIb@/ sused/suseda 

balcony /b{lk@ni/ balkón 

ferret /'ferIt/ fretka 

machine /m@'Si:n/ stroj 

world /wÆ:ld/ svet 

street /stri:t/ ulica 

building /bIldIÎ/ budova; stavba 

leave /li:v/ odísť; opustiť 

holiday /hÁl@deI/ dovolenka; sviatok 

water /wO:t@/ voda 

feed /fi:d/ (u)živiť; (na)kŕmiť 

have a party /h{v @ pA:ti/ mať oslavu, party 

send an email /send i:meIl/ poslať email 

send a postcard /send @ 
p@UstkA:d/ poslať pohľadnicu 

insect /Insekt/ hmyz 

quality /kwÁl@ti/ kvalita 

Unit 2 - Egypt 
first /fÆ:st/ prvý 

second /sek@nd/ druhý 

third /TÆ:d/ tretí 

fourth /fO:T/ štvrtý 

fifth /fIfT/ piaty 

sixth /sIksT/ šiesty 

seventh /sev@nT/ siedmy 

eighth /eItT/ ôsmy 

ninth /naInT/ deviaty 

tenth /tenT/ desiaty 

eleventh /I'lev@nT/ jedenásty 

twelfth /twelfT/ dvanásty 

thirteenth /TÆ:'ti:nT/ trinásty 

fourteenth /fO:'ti:nT/ štrnásty 

fifteenth /fIf'ti:nT/ pätnásty 

sixteenth /sIks'ti:nT/ šestnásty 

seventeenth /sev@n'ti:nT/ sedemnásty 

eighteenth /eI'ti:nT/ osemnásty 

nineteenth /naIn'ti:nT/ devätnásty 

twentieth /tweni@T/ dvadsiaty 

twenty-first /twenti fÆ:st/ dvadsiaty prvý 

twenty-second /twenti sek@nd/ dvadsiaty druhý 

twenty-third /twenti TÆ:d/ dvadsiaty tretí 

twenty-fourth /twenti fO:T/ dvadsiaty štvrtý 

twenty-fifth /twenti fIfT/ dvadsiaty piaty 

twenty-sixth /twenti sIksT/ dvadsiaty šiesty 

twenty-seventh /twenti sev@nT/ dvadsiaty siedmy 

twenty-eighth /twenti eIT/ dvadsiaty ôsmy 

twenty-ninth /twenti naInT/ dvadsiaty deviaty 

thirtieth /TÆ:ti@T/ tridsiaty 

thirty-first /TÆ:ti fÆ:st/ tridsiaty prvý 

training /treInIÎ/ tréning; výcvik; výučba 

headteacher /hed'ti:tS@/ riaditeľ/ka školy 

field /fi:ld/ ihrisko; pole; odbor; 

tomb /tu:m/ hrobka; náhrobok 

mummy /mömI/ múmia 

mask /mA:sk/ maska 

pharaoh /fe@r@U/ faraón 

discover /dIs'köv@/ objaviť 

hieroglyph /'haI@r@glIf/ hieroglyf 

Unit 3 - Singapore 
staying /steIÎ/ ostať (priebehový tvar) 

raining /reInIÎ/ pršať (priebehový tvar) 

shining 
/SaInIÎ/ 

lesknúť sa; žiariť 
(priebehový tvar) 

waiting /weItIÎ/ čakať (priebehový tvar) 

taking pictures 
/teIkIÎ pIktS@s/ 

fotografovať (priebehový 
tvar) 

lying 
/laIÎ/ 

ležať (lie/lay/lain) 
(priebehový tvar) 

enjoying 
/In'dZOIÎ/ 

tešiť sa z čoho; užívať si 
(priebehový tvar) 

snowing 
/sn@UIÎ/ 

sneh; snežiť (priebehový 
tvar) 

wonderful /wönd@f@l/ nádherný 

disappear /dIs@'pI@/ zmiznúť; stratiť sa 

paintbrush /peIntbröS/ štetec 

pocket /pÁkIt/ vrecko 

Unit 4 - Ecuador 
look for /lUk fO:/ hľadať 

gift /gIft/ darček; dar 

collect 
/k@'lekt/ 

zbierať; zastaviť sa pre; 
vyzdvihnúť 

win /wIn/ vyhrať; zvíťaziť 

competition /kÁmp@'tISn/ súťaž 

endangered /In'deInZ@d/ ohrozený 

explore /Ik'splO:/ (pre)skúmať 

magazine /m{g@'zi:n/ časopis 

rubbish /röbIS/ odpadky; smeti 

cut down /köt dAun/ (po)sekať 

build /bIld/ postaviť; vybudovať 

shell /Sel/ lastúra; mušľa 

chemical /kemIkl/ chemikália; preparát 

tortoise /tO:t@s/ korytnačka 

lizard /lIz@d/ jašterica 

collect 
/k@'lekt/ 

zbierať; zastaviť sa pre; 
vyzdvihnúť 

iguana /Ig'wA:n@/ leguán 

Unit 5 - Australia 
trip /trIp/ výlet; zájazd 

sail /seIl/ plaviť sa; plachta 

meet /mi:t/ zoznámiť sa; stretnúť sa 

instructor /In'strökt@/ inštruktor 

coral reef /'kÁr@l ri:f/ koralový útes 

wetsuit /wetsu:t/ neoprénová kombinéza 

snorkel /snO:kl/ trubica na potápanie 

mask /mA:sk/ maska 

instrument /Instr@m@nt/ nástroj 

different /dIfr@nt/  iný; rozdielny 

skin /skIn/ koža; pokožka 

the same 
/D seIm/ 

to isté (the same as - 
rovnako ako) 

languages /l{ÎgwIdZIz/ (cudzie) jazyky 

understand /önd@'st{nd/ rozumieť; porozumieť 

stingray /'stIÎreI/ raja 

stung /stöÎ/ žihadlo 
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aboriginal /{b@'rIdZ@n@l/ domorodec; domorodý 

care /ke@/ starostlivosť; starať sa 

boomerang /'bu:m@r{Î/ bumerang 

didgeridoo /dIdZ@rI'du:/ austrálsky dychový nástroj 

feather /feD@/ pero; pierko 

furs /fÆ:z/ kožuchy; kožušiny 

Unit 6 - India 
amazing /@'meIzIÎ/ úžasný; ohromujúci 

exciting /Ik'saItIÎ/ zaujímavý; vzrušujúci 

brave /breIv/ statočný; odvážny 

fight /faIt/ bojovať; zápasiť; bitka 

dragon /dr{g@n/ drak 

scary /ske@ri/ strašidelný 

boring /bO:rIÎ/ nudný; otravný 

cold /k@Uld/ prechladnutý; studený 

cough /kÁf/ kašľať; kašeľ; zakašľanie 

stomach ache /stöm@k eIk/ bolesti brucha 

sick /sIk/ chorý 

headache /hedeIk/ bolesť/bolesti hlavy 

sore throat /sO: Tr@Ut/ bolesti v krku 

horror /hÁr@/ hrôza; zdesenie 

popcorn /pÁpkO:n/ popcorn 

factory /f{kt@ri/ továreň 

homesick 
/h@UmsIk/ 

túžiaci po domove; 
nostalgický 

curry /köri/ kari (korenie) 

spicy /spaIsI/ okorenený; pikantný; pálivý 

coconut /k@Uk@Unöt/ kokosový orech 

poppadum /'pÁp@d@m/ druh indického chleba 

Unit 7 - Iceland 
save /seIv/ šetriť; sporiť 

energy /en@dZi/ energia; sila 

travel /tr{vl/ cestovať; cestovanie 

petrol /petr@l/ benzín 

turn off /tÆ:n Áf/ vypnúť; zhasnúť 

lights /laIts/ svetlá 

electricity /Ilek'trIsIti/ elektrina 

future /fju:tS@/ budúcnosť 

planet /pl{nIt/ planéta 

changing 
/tSeIndZIÎ/ 

zmeniť, vymeniť; zmena; 
meniaci sa 

hurricane /hörIk@n/ hurikán; uragán 

glacier /gl{si@/ ľadovec 

melting /meltIÎ/ rozpustiť (sa); roztopiť 

flood /flöd/ povodeň; potopa 

pollution /p@'lu:S@n/ znečistenie; zašpinenie 

poetry /p@U@tri/ poézia 

rules /ru:lz/ pravidlá 

geography /dZI'Ágr@fi/ zemepis; geografia 

puffin 
/pöfIn/ 

Alka bielobradá (severský 
vták) 

volcano /vÁl'keIn@U/ sopka 

capital city /k{pItl sIti/ hlavné mesto 

Unit 8 - Kenya 
concert /kÁns@t/ koncert 

neatly /ni:tli/ hladko; upravene 

quietly /kwaI@tli/ ticho; potichu 

patiently /peIS@ntli/ trpezlivo 

carefully /ke@f@li/ opatrne 

loudly /laUdli/ hlasno; hlučne 

clearly /klI@li/ jasne; zreteľne 

clapping /kl{pIÎ/ tlieskanie 

rules /ru:lz/ pravidlá 

bite /baIt/ (u)hryznutie, uhryznúť 

chase /tSeIs/ prenasledovať 

dark /dA:k/ tmavý; tma 

litter /lIt@/ smeti; odpadky 

lost /lÁst/ stratený; zablúdený 

bell /bel/ zvon(ček) 

rang 
/r{Î/ 

min. čas a trpné príčastie 
od "ring" (zvoniť) 

doorbell 
/dO:bel/ 

zvonček pri vchodových 
dverách 

awake /@'weIk/ prebudiť sa; byť hore 

torch /tO:tS/ baterka; pochodeň  

marathon /m{r@T@n/ maratón 

medal /medl/ medaila 

silver /sIlv@/ strieborný 

cheap /tSi:p/ lacný 

Unit 9 - Guatemala 
blanket /bl{ÎkIt/ prikrývka; deka 

try on /traI 'Án/ vyskúšať (oblečenie) 

cotton /kÁtn/ bavlna; bavlnená tkanina 

pay /peI/ (za)platiť 

dollar /dÁl@/ dolár 

prices /praIsIz/ ceny 

size /saIz/ veľkosť 

laugh /lÁ:f/ (za)smiať sa; smiech 

healthy /helTi/ zdravý 

hide /haId/ schovať 

smile 
/smaIl/ 

úsmev; usmievať sa; 
usmiať sa 

tickle /tIkl/ štekliť 

joke /dZ@Uk/ vtip 

ice rink /aIs rIÎk/ klzisko 

Unit 10 - Switzerland 
mean /mi:n/ znamenať 

dictionary /dIkS@nri/ slovník 

word /wÆ:d/ slovo 

illustration /Il@'streISn/ ilustrácia 

pronunciation /pr@"nönsi'eISn/ výslovnosť 

explain /Ik'spleIn/ vysvetliť; objasniť 

free /fri:/ voľný; bezplatný 

inside /InsaId/ vnútri; dovnútra 

downstairs /daUn'ste@z/ na prízemí; dole 

upstairs /öp'ste@z/ na poschodí; hore 

above /@'böv/ nad niečím; vyššie než 

across from /@'krÁs frÁm/ cez; naprieč; z; od 

below /bI'l@U / pod; dole; nižšie 

outside /aUt'saId/ pred (budovou); vonku 

search engine /sÆ:tS endZIn/ vyhľadávač (na internete) 

type 
/taIp/ 

písať (na stroji, na 
počítači) 

topic /tÁpIk/ téma; námet 

result /rI'zölt/ výsledok 

definition /defI'nISn/ definícia; formulácia 

necklace /nekl@s/ náhrdelník 

fondue 
/'fÁndju:/ 

fondue (švajčiarske jedlo - 
roztopený syr) 

triangular /traI'{Îgj@l@/ trojuholníkový 
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