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Gateway to the World A1+  

Unit Starter 
alternative /O:l'tÆ:n@tIv/ alternatíva, iná možnosť 

answer /A:ns@/ odpoveď; odpovedať 

April /eIpr@l/ apríl 

ask /A:sk/ opýtať sa 

August /O:g@st/ august 

bag /b{g/ taška 

black /bl{k/ čierna 

blue /blu:/ modrá 

board /bO:d/ tabuľa, doska 

board 
rubber /bO:d röb@/ špongia na čistenie tabule 

book /bUk/ kniha 

brown /braUn/ hnedá 

chair /tSe@/ stolička 

check /tSek/ skontrolovať 

choose /tSu:z/ vybrať si 

complete /k@m'pli:t/ úplný 

computer /k@m'pju:t@/ počítač 

correct /k@'rekt/ správny 

December /dI'semb@/ december 

desk /desk/ lavica, pracovný stôl 

dialogue  dialóg 

dictionary /dIkS@nri/ slovník 

door /dO:/ dvere 

eight /eIt/ osem 

eighteen /eI'ti:n/ osemnásť 

eighteenth /eI'ti:nT/ osemnásty 

eighth /eItT/ ôsmy 

eleven /I'lev@n/ jedenásť 

eleventh /I'lev@nT/ jedenásty 

February /febrU@ri/ február 

fifteen /fIf'ti:n/ pätnásť 

fifteenth /fIf'ti:nT/ pätnásty 

fifth /fIfT/ piaty 

fiftieth  päťdesiaty 

fifty /fIfti/ päťdesiat 

first /fÆ:st/ prvý 

five /faIv/ päť 

fortieth  štyridsiaty 

forty /fO:ti/ štyridsať 

four /fO:/ štyri 

fourteen /fO:'ti:n/ štrnásť 

fourteenth /fO:'ti:nT/ štrnásty 

fourth /fO:T/ štvrtý 

Friday /fraIdeI/ piatok 

green /gri:n/ zelená 

grey /greI/ sivá, šedá 

if 
necessary /If nes@sri/ 

ak je to nevyhnutné, ak  

treba, v prípade potreby 

January /dZ{njU@ri/ január 

July /dZu'laI/ júl 

June /dZu:n/ jún 

listen /lIsn/ počúvať 

look /lUk/ pozrieť, pozerať 

March /mA:tS/ marec 

May /meI/ máj 

Monday /möndeI/ pondelok 

nine /naIn/ deväť 

nineteen /naIn'ti:n/ devätnásť 

nineteenth /naIn'ti:nT/ devätnásty 

ninth /naInT/ deviaty 

notebook /n@UtbUk/ notebook 

November /n@U'vemb@/ november 

object /@b'dZekt/ predmet 

October /Ák't@Ub@/ október 

one /wön/ jeden 

orange /ÁrIndZ/ oranžový 

pair /pe@/ pár, dvojica 

partner /pA:tn@/ partner / -ka 

pen /pen/ pero 

pencil /pensl/ ceruzka 

pencil 
sharpener /pensl SA:p@n@/ strúhadlo 

pink /pIÎk/ ružový 

plural /plUr@l/ množné číslo, plurál 

poster /p@Ust@/ plagát 

pronoun /prÁnaUn/ zámeno 

purple /pÆ:pl/ fialový 

read /rI:d/ čítať 

red /red/ červený 

repeat /rI'pi:t/ opakovať 

rubber /röb@/ guma; gumený 

ruler /ru:l@/ pravítko; vládca 

Saturday /s{t@deI/ sobota 

say /seI/ povedať 

second /sek@nd/ druhý 

September /sep'temb@/ september 

seven /sev@n/ sedem 

seventeen /sev@n'ti:n/ sedemnásť 

seventeent
h /sev@n'ti:nT/ sedemnásty 

seventh /sev@nT/ siedmy 

singular /sIÎgj@l@/ jednotné číslo 

six /sIks/ šesť 

sixteen /sIks'ti:n/ šestnásť 

sixteenth /sIks'ti:nT/ šestnásty 

sixth /sIksT/ šiesty 

Sunday /söndeI/ nedeľa 

take turns /teIk 'tÆ:nz/ striedať sa 

ten /ten/ desať 

tenth /tenT/ desiaty 

textbook /tekstbUk/ učebnica 

third /TÆ:d/ tretí 

thirteen /TÆ:'ti:n/ trinásť 

thirteenth /TÆ:'ti:nT/ trinásty 

thirtieth /TÆ:ti@T/ tridsiaty 

thirty /TÆ:ti/ tridsať 

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

three /Tri:/ tri 

Thursday /TÆ:zdeI/ štvrtok 

Tuesday /tju:zdeI/ utorok 

twelfth /twelfT/ dvanásty 

twelve /twelv/ dvanásť 

twentieth /tweni@T/ dvadsiaty 

twenty /twenti/ dvadsať 

twenty-fifth /twenti fIfT/ dvadsiaty piaty 

twenty-first /twenti fÆ:st/ dvadsiatehy prvý 

twenty-one /twenti 'wön/ dvadsaťjeden 
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two /tu:/ dva 

Wednesda
y /wenzdeI/ streda 

white /waIt/ biely 

window /wInd@U/ okno 

work /wÆ:k/ práca; pracovať 

write /raIt/ písať 

yellow /jel@U/ žltý 

Unit 1 

about 
/@'baUt/ 

o (predl.); asi, približne,  

okolo 

actor /{kt@/ herec 

adopted  adoptovaný 

affirmative  kladná oznamovacia (veta) 

age /eIdZ/ vek 

agree /@'gri:/ súhlasiť 

American /@'merIk@n/ Američan/-ka; americký 

Argentina /A:dZ@n'ti:n@/ Argentína 

Argentinian 
/A:dZ@n'tInI@n/ 

argentínsky;  

Argentínčan/-ka 

aunt /A:nt/ teta 

Australia /O:'streIlI@/ Austrália 

Australian /Ás'treIlI@n/ Austrálčan/-ka; austrálsky 

average /{vrIdZ/ priemer; priemerný 

award /@'wO:d/ ocenenie, cena (za výkon) 

bark /bA:k/ štekať 

birthday /bÆ:TdeI/ narodeniny 

Brazil /br@'zIl/ Brazília  

Brazilian /br@'zIlI@n/ Brazílčan/-ka; brazílsky 

British /brItIS/ Brit/-ka; britský 

brother /bröD@/ brat 

century /sentS@ri/ storočie 

change /tSeIndZ/ zmeniť, vymeniť; zmena 

China /tSaIn@/ Čína 

Chinese /tSaI'ni:z/ čínsky; čínština; Číňan/-ka 

city /sIti/ (väčšie) mesto 

clean up /kli:n 'öp/ upratať 

collection /k@'lekSn/ zbierka; kolekcia 

conversation /kÁnv@'seISn/ konverzácia, (roz-)hovor 

cousin /közn/ bratranec; sesternica 

daughter /dO:t@/ dcéra 

disagree /dIs@'gri:/ nesúhlasiť 

Egypt /i:dZIpt/ Egypt 

Egyptian /I'dZIpSn/ egyptský; Egypťan/-ka 

father /fA:D@/ otec 

favourite /feIvr@t/ obľúbený, najmilší, populárny 

football /fUtbO:l/ futbal; futbalová lopta 

friend /frend/ priateľ; priateľka 

German 
/dZÆ:m@n/ 

nemecký; nemčina;  

Nem-ec/-ka 

Germany /dZÆ:m@ni/ Nemecko 

grandchild /gr{ntSaIld/ vnúča 

child /tSaIld/  
grandfather /gr{nfA:D@/ dedko, starý otec 

grandmother /gr{nmöD@/ babka, stará mama 

grandparent /gr{npe@r@nt/ starý rodič 

happy /h{pi/ šťastný; spokojný 

hobby /hÁbi/ koníček, hobby 

husband /hözb@nd/ manžel 

ideal /aI'di:@l/ ideálny, dokonalý 

interested in /Intr@stId In/ zaujímajúci sa o niečo 

in total /In 't@Utl/ celkom 

in (my) opinion /In maI @'pInI@n/ podľa (môjho) názoru 

interview 
/Int@vju:/ 

interview, rozhovor, pohovor;  

robiť interview 

inventor /Invent@/ vynálezca 

island /aIl@nd/ ostrov, ostrovček 

Japan /dZ@'p{n/ Japonsko 

Japanese 
/dZ{p@'ni:z/ 

Japon-ec/-ka; japonský;  

japončina 

justify /dZöstIfaI/ ospravedlniť, nájsť dôvod 

location /l@U'keISn/ poloha, umiestnenie 

Mexican /meksIk@n/ mexický; Mexičan/-ka 

Mexico /meksIk@U/ Mexiko 

million /mIlj@n/ milión 

mobile phone /m@UbaIl f@Un/ mobilný telefón; mobil 

mother /möD@/ matka 

musician /mju:'zISn/ hudobník, muzikant 

nationality /n{S@'n{lIti/ národnosť 

negative /neg@tIv/ záporný, negatívny 

nephew /nefju:/ synovec 

nickname /nIkneIm/ prezývka 

niece /ni:s/ neter 

organisation /O:g@naI'zeISn/ organizácia 

over /@Uv@/ cez, vyše, ponad 

parent /pe@r@nt/ rodič 

pet /pet/ domáce zvieratko; miláčik 

photo /f@Ut@U/ fotka; fotografia 

player /pleI@/ hráč 

quality /kwÁl@ti/ kvalita; kvalitný 

quiz /kwIz/ kvíz 

role-play /r@Ul pleI/ rolová hra 

rubbish /röbIS/ odpadky, smeti 

Russia /röS@/ Rusko 

Russian /röSn/ Rus/-ka; ruský; ruština 

similar /sIm@l@/ podobný 

singer /sIÎ@/ spevák 

sister /sIst@/ sestra 

son /sön/ syn 

Spain /speIn/ Španielsko 

Spanish 
/sp{nIS/ 

španielsky; španielčina;  

Španiel/-ka 

special /speSl/ špeciálny 

swimming /swImIÎ/ plávanie 

team /ti:m/ tím; družstvo 

tennis /tenIs/ tenis 

the UK (the United 
Kingdom) /ju: 'keI/ UK, Spojené kráľovstvo 

the US (the United States 
of America)  USA, Spojené štáty americké 

Turkey /tÆ:ki/ Turecko 

Turkish 
/tÆ:kIS/ 

Tur-ek/-kyňa; turecký;  

turečtina 

uncle /öÎkl/ strýko 

useful /ju:sfl/ užitočný 

volunteer 
/vÁl@n'tI@/ 

dobrovoľník; prihlásiť sa  

dobrovoľne 

wife /waIf/ manželka 

Unit 2 
art /A:t/ výtvarná výchova, umenie 

assignment /@'saInment/ úloha, zadanie 

blonde /blÁnd/ svetlovlasý, blond 

mailto:/r@Ul%20pleI/
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blue /blu:/ modrý 

bring /brIÎ/ priniesť (si); vziať so sebou 

build /bIld/ postaviť; vybudovať 

calculator /k{lkjUleIt@/ kalkulačka 

catalogue /k{t@lÁg/ katalóg 

change /tSeIndZ/ zmeniť, vymeniť; zmena 

coach /k@UtS/ tréner; trénovať (niekoho) 

compare /k@m'pe@/ porovn (áv) at 

computer science /k@m'pju:t@ 
saI@ns/ informatika 

culture /költS@/ kultúra 

curly /kÆ:li/ kučeravý; vlnitý 

dark /dA:k/ tmavý; tma 

describe /dI'skraIb/ popísať; vykresliť 

drama /drA:m@/ divadelná hra; dráma 

DT (design and technology) /dI'zaIn {nd 
tek'nÁl@dZi/ dizajn a techológia 

ear /I@/ ucho 

earphones /I@f@Unz/ slúchadlá 

English 
/IÎglIS/ 

angličtina; anglicky;  

Angličan/-ka 

experience /Ik'spI@ri@ns/ zážitok 

expert /ekspÆ:t/ expert, odborník, znalec 

eye /aI/ oko 

eyebrow /aIbraU/ obočie 

fair /fe@/ svetlý 

folder 
 

pevný obal na dokumenty,  

zložka, spis 

formal /fO:ml/ formálny, spoločenský 

French 
/frentS/ 

francúzsky; francúzsky;  

Francúz/-ka 

geography /dZI'Ágr@fi/ zemepis; geografia 

glasses /glA:sIz/ okuliare 

green /gri:n/ zelený 

grey /greI/ sivý, šedý, šedivý 

guide /gaId/ sprievodca 

hair /he@/ vlasy 

history /hIst@ri/ dejiny,história, dejepis 

identify /aI'dentIfaI/ identifikovať, rozpoznať 

international /Int@'n{S@nl/ medzinárodný 

laptop /l{p tÁp/ laptop, notebook, prenosný počítač 

light /laIt/ svetlý; svetlo, osvetlenie 

lip /lIp/ pera 

long /lÁÎ/ dlhý; dlho 

marker pen /mA:k@ pen/ fixka 

maths /m{Ts/ matematika 

mouth /maUT/ ústa 

music /mju:zIk/ hudba; noty 

nose /n@Uz/ nos 

organise /O:g@naIz/ (z-)organizovať, zariadiť 

PE (physical education) / f̍ɪzɪk(ə)l 
edZU'keISn/ TEV (telesná výchova) 

pencil case /pensl keIs/ peračník; puzdro na perá 

phone /f@Un/ telefón 

popular /pÁpjUl@/ obľúbený, populárny 

possession /p@'zeSn/ majetok 

presentation  prezentácia 

project 
/prÁdZekt/ 

projekt, (výskumná) úloha, 

plán 

quickly /kwIkli/ rýchlo 

quiet /kwaI@t/ tichý; ticho 

red /red/ červený 

rule /ru:l/ pravidlo, poriadok, zásada 

school timetable /sku:l 
taImteIbl/ školský rozvrh 

science /saI@ns/ veda; vedný odbor 

short /SO:t/ krátky; malý (postavou) 

snack 
/sn{k/ 

odesiata, olovrant; malé  

občerstvenie 

solution /s@'lu:Sn/ riešenie 

straight /streIt/ rovný; priamy 

subject /söbdZIkt/ predmet (v škole) 

tall /tO:l/ vysoký (človek, dom) 

tooth / teeth /ti:T/ zub / zuby 

text /tekst/ text 

thick /TIk/ hrubý, tučný 

thin /TIn/ tenký, chudý 

trainer /treIn@/ tréner, cvičiteľ 

travelling /'tr{v@lIÎ/ cestovanie 

useful /ju:sfl/ užitočný 

water bottle /wO:t@ bÁtl/ fľaša na vodu 

Unit 3 
activity /{k'tIvIti/ činnosť, aktivita 

always /O:lweIz/ vždy, stále 

amazing /@'meIzIÎ/ úžasný, ohromujúci 

boarding school /bO:dIÎ sku:l/ internátna škola (GB) 

book club /bUk klöb/ knižný klub 

brush teeth /bröS ti:T/ čistiť si zuby 

café /c{feI/ kaviareň 

chat with friends 
/tS{t wIT frendz/ 

četovať, rozprávať sa  

s priateľmi 

cinema /sIn@m@/ kino 

clean (my) room /kli:n maI ru:m/ vyčistiť si izbu 

corner /kO:n@/ roh, kút 

direction /daI'rekSn/ riadenie, smer 

do homework /dU: h@UmvÆ:k/ (u-)robiť domáce úlohy 

do sport 
/du: 'spO:t/ 

robiť šport, venovať sa  

športu 

dormitory /dO:mItri/ študentský internát 

draw a picture /drO: @ pIktS@/ (na-)kresliť obrázok 

every /evri/ každý 

extra-curricular /ekstrə kərɪkjələr/ mimoškolský 

famous /feIm@s/ slávny, známy, preslávený 

finish school /fInIS sku:l/ skončiť školu 

frequent /fri:kw@nt/ častý 

get up 
/get öp/ 

vstať (ráno z postele);  

postaviť sa 

go home /g@U h@Um/ ísť domov 

go to bed /g@U t@ bed/ ísť spať 

go to school /g@U t@ sku:l/ ísť do školy 

go to sleep /g@U t@ sli:p/ ísť spať 

have a shower /h{v @ SaU@/ (o-)sprchovať sa 

have breakfast /h{v brekf@st/ raňajkovať 

have dinner /h{v dIn@/ večerať (hlavné jedlo dňa) 

have lunch /h{v löntS/ obedovať 

(to have) in common /In kÁmn/ mať (niečo) spoločné 

inside /InsaId/ vnútri; dovnútra 

instrument /Instr@m@nt/ nástroj, inštrument 

interesting /Intr@stIÎ/ zaujímavý 

left /left/ ľavý 

library /laIbr@ri/ knižnica 

listen to music /lIsn t@ mju:zIk/ počúvať hudbu 

make food /meIk fu:d/ urobiť jedlo 

mailto:/k@m'pju:t@%20/
mailto:/k@m'pju:t@%20/
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make videos /meIk vIdI@US/ robiť videá 

medical centre /m@'dIsInl sent@/ zdravotné stredisko 

meet up with friends /mi:t öp wIT 
frendS/ stretnúť sa s priateľmi 

message /mesIdZ/ správa 

mix /mIks/ zmiešať, mixovať 

musician /mju:'zISn/ hudobník, muzikant 

necessary 
/nes@sri/ 

nutné, potrebné,  

nevyhnutné 

never /nev@/ nikdy 

normal /nO:ml/ normálny 

often /Áfn/ často 

opposite /Áp@zIt/ opak 

park /pA:k/ park 

performer /p@'fO:m@/ interprét, účinkujúci 

play an instrument /pleI @n 
Instr@m@nt/ hrať na nástroj 

play online games /pleI Án'laI geImS/ hrať online hry 

positive /pÁz@tIv/ pozitívny 

possible /pÁs@bl/ možný, prijateľný 

read books /rI:d bUkS/ čítať knihy 

restaurant /rest@rÁnt/ reštaurácia 

right /raIt/ pravý; správny 

send messages /send mesIdZ/ poslať správy 

share /Se@/ podieľať sa (na niečom); zdieľať (niečo) 

shopping centre /SÁpIÎ sent@/ nákupné centrum / stredisko 

sometimes /sömtaImz/ niekedy 

song /sÁÎ/ pesnička 

sports centre /spO:ts sent@/ športové centrum 

start school /stA:t sku:l/ začať školu 

studio /stju:dI@U/ čtúdio, ateliér 

supermarket /su:p@mA:kIt/ supermarket 

swimming pool /swImIÎ pu:l/ (plavecký) bazén, kúpalisko 

talented /t{l@ntId/ talentovaný 

train station /treIn steISn/ vlaková stanica 

typical /tIpIkl/ typický 

usually /ju:Zu@li/ zvyčajne 

walk along /wO:k @'lÁÎ/ kráčať pozdĺž 

watch films/TV /wÁtS fIlm ti: vi:/ pozerať filmy / TV 

Unit 4 
above /@'böv/ nad čím, vyššie než 

apple /{pl/ jablko 

armchair /A:mtSe@/ kreslo 

banana /b@'nA:n@/ banán 

bath /bA:T/ vaňa 

bathroom /bA:Tru:m/ kúpeľňa 

bed /bed/ posteľ 

bedroom /bedru:m/ spálňa 

behind /bI'haInd/ za 

biscuit /bIskIt/ keks; sušenka 

bread /bred/ chlieb 

brick /brIk/ tehla 

burger /bÆ:g@/ hamburger 

butter /böt@/ maslo 

cake /keIk/ koláč; torta 

caravan /k{r@v{n/ karavan; obytný přívěs 

chair /tSe@/ stolička 

cheese /tSi:z/ syr 

chicken /tSIkIn/ kura 

chips /tSIps/ hranolky, smažené zemiaky 

chocolate /tSÁkl@t/ čokoládový, tmavo hnedý; čokoláda 

coffee /kÁfi/ káva, šálka kávy 

competition /kÁmp@'tISn/ súťaž 

connection /k@'nekSn/ spojenie 

cook /kUk/ variť; kuchár 

cooker /kUk@/ varič; sporák 

cupboard /köb@d/ skrinka; kredenc 

dairy /de@ri/ mliečny (výrobok) 

dining room /daInIÎ ru:m/ jedáleň (v byte) 

dream /dri:m/ sen, ideál 

egg /eg/ vajce 

fish /fIS/ ryba, ryby 

flour /flaU@/ múka 

fridge /frIdZ/ chladnička 

furniture /fÆ:nItS@/ nábytok 

garage /g{rA:Z/ garáž; (auto) servis 

garden /gA:dn/ záhrada 

hall /hO:l/ predsieň; hala 

healthy /helTi/ zdravý 

honey /höni/ med 

ice cream /aIs kri:m/ zmrzlina 

in /In/ v, vo; vnútri 

in front of /In frönt Áv/ pred 

jam /dZ{m/ lekvár, džem, marmeláda 

kitchen /kItS@n/ kuchyňa 

lemonade /lem@'neId/ limonáda 

living room /lIvIÎ ru:m/ obývačka 

machine /m@'Si:n/ stroj 

meat /mi:t/ mäso 

messy 
/mesi/ 

neporiadny, špinavý,  

zmätený 

milk /mIlk/ mlieko 

million /mIlj@n/ milión 

model /mÁdl/ model/-ka 

near /nI@/ blízko; neďaleko 

next to /nekst t@/ vedľa 

oil /OIl/ olej (rastlinný) 

on /Án/ na 

onion /önj@n/ cibuľa 

orange juice /ÁrIndZ dZu:s/ pomarančový džús 

pizza /pi:ts@/ pizza 

radiator /reIdI"eIt@/ radiátor 

ready /redi/ pripravený, nachystaný 

real /rI@l/ naozajstný, skutočný 

reflect /rI'flekt/ odrážať, vyjadrovať 

rule /ru:l/ pravidlo, poriadok, zásada 

salad 
/s{l@d/ 

šalát (zemiakový, ovocný  

ap.) 

salt /sO:lt/ soľ 

shelf /Self/ polica; regál 

shower 
/SaU@/ 

sprchový kút; sprcha;  

prehánka 

sink /sIÎk/ drez 

smoothie /smu:Di:/  smoothie 

sofa /s@Uf@/ pohovka; gauč 

strawberry /strO:b@ri/ jahoda; jahodový 

study /stödi/ študovať; štúdium 

stuff 
/stöf/ 

vec (všeobecne   

hovorovo) 

sugar /SUg@/ cukor 

sushi /su:Si/ suši (japonské jedlo) 

table /teIbl/ stôl; tabuľka 

mailto:/m@'dIsInl%20/
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tea /ti:/ čaj; šálka čaju 

tidy /taIdi/ uprataný; upratať 

toilet /tOIl@t/ záchod; toaleta 

tomato /t@'mA:t@U/ paradajka; paradajkový 

under /önd@/ pod 

unique /jU'ni:k/ jedinečný, unikátny 

unusual /ön'ju:Zu@l/ neobvyklý, nezvyčajný 

veggie burger /vedZI 'bÆ:g@/ vegetariánsky hamburger 

wall /wO:l/ stena, múr 

wardrobe /wO:dr@Ub/ šatník 

water /wO:t@/ voda 

yoghurt /jÁg@t/ jogurt 

Unit 5 
access /{kses/ prístup 

app /{p/ apka, aplikácia 

battery /b{tri/ batéria 

blog /blÁg/ blog 

boring /bO:rIÎ/ nudný; otravný 

charge /tSA:dZ/ účtovať; poplatok 

charger /tSA:dZ@/ nabíjačka 

click on /klIk Án/ kliknúť na 

connect /k@'nekt/ spojiť, pripojiť 

copy /kÁpI/ kopírovať, opisovať 

cut and paste 
/köt @n 'peIst/ 

vybrať a vložiť (dáta  

na počítači) 

delete /dI'li:t/ (vy-)mazať 

desktop 
/desktÁp/ 

stolový PC; doska  

pracovného stola 

device /dI'vaIs/ zariadenie (prístroj) 

download 
/daUn'l@Ud/ 

stiahnuť a uložiť  

(počítačové dáta) 

download 
/daUn'l@Ud/ 

stiahnutie a uloženie 

 (počítačových dát) 

electricity /Ilek'trIsIti/ elektrina 

farm 

/fA:m/ 

farma;  

poľnohospodárska  

usadlosť 

huge 
/hju:dZ/  

obrovský, obrovitý,  

veľmi veľký 

imagination 
/I"m{dZI'neISn/ 

predstavivosť,  

obrazotvornosť 

keyboard /ki:bO:d/ klávesnica 

landline /l{ndlaIn/ pevná linka 

laptop 
/l{p tÁp/ 

laptop, notebook;  

prenosný počítač 

limited access 
/lImIt {kses/ 

limitovaný / obmedzený  

prístup 

link /lInk/ spoj; spájať, súvisieť 

log off /lÁg 'Áf/ odhlásiť sa 

log on 
/lÁg Án/ 

prihlásiť sa (do systému /  

k počítaču) 

monitor /mÁnIt@/ monitor 

mouse /maUs/ myš 

news /nju:z/ správa; správy 

of course /@v 'kO:s/ samozrejme 

password /pA:swÆ:d/ heslo 

permission /p@'mISn/ dovolenie, povolenie 

pick up /pIk öp/ vyzdvihnúť 

podcast /ˈpÁd kɑːst/ nahrávka 

predict /pr@'dIkt/ predpovedať 

print /prInt/ tlačiť; vytlačiť 

printer /prInt@/ tlačiar; tlačiareň 

result /rI'zölt/ výsledok 

save 
/seIv/ 

zachrániť; uložiť (na  

počítači) 

search /sÆ:tS/ (pre-)hľadať 

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

send an email /send i:meIl/ poslať email 

smartphone /smA:tf@Un/ smartfón 

speaker /spi:k@/ reproduktor 

survey /sÆ:veI/ prieskum (verejnej mienky) 

tablet /t{blIt/ tablet; tabletka, pilulka, prášok 

touch screen /tötS skri:n/ dotyková obrazovka 

touchpad /tötSp{d/ touchpad 

unusual /ön'ju:Zu@l/ neobvyklý, nezvyčajný 

virus /vaIr@s/ vírus 

visitor /vIzIt@/ návštevník 

volume key /vÁlju:m ki:/ kláves pre zvuk 

webcam /webk{m/ web kamera 

website /websaIt/ internetová stránka 

Unit 6 
bakery /beIk@ri/ pekárstvo 

bank / b{Îk / banka 

bookshop /bUkSÁp/ kníhkupectvo 

boot /bu:t/ (vysoká / masívna) topánka 

brand /br{nd/ (obchodná) značka 

butcher’s /ˈbUtS@z/ mäsiarstvo 

cash 
/k{S/ 

hotové peniaze; hotovosť;  

inkasovať 

change /tSeIndZ/ zmeniť, vymeniť; zmena 

chemist’s /ˈkemɪsts/ lekáreň aj drogéria 

choice /tSOIs/ výber, voľba 

clothes shop /kl@UDz SÁp/ obchod s odevmi 

coat /k@Ut/ kabát 

compare /k@m'pe@/ porovn-(áv)-ať 

creative /krI'eItIv/ tvorivý; kreatívny 

credit card /kredIt kA:d/ kreditná / úverová karta 

customer /köst@m@/ zákazník, hosť 

department store /dI'pA:tm@nt stO:/ obchodný dom 

describe /dI'skraIb/ popísať; vykresliť 

dress 
/dres/ 

oblečenie (typické pre určité  

miesto / príležitosť) 

habit /h{bIt/ zvyk; návyk 

hoodie /hUdi/ mikina s kapucňou 

immediately /I'mi:dIvtlI/ okamžite 

jacket /dZ{kIt/ sako, kabátik, bunda 

jeans /dZi:nz/ džínsy; rifle 

jeweller’s /ˈdZuː@l@Z/ zlatníctvo, klenoty (obchod) 

jumper /dZömp@/ ľahký svetrík 

newsagent’s /ˈnjuːZeiDʒ@ntS/ trafika 

order /O:d@/ nariadiť; objednať; objednávka 

parcel /pɑ:rS@l/ balík 

post office /p@Ust ÁfIs/ pošta 

prefer /prI'fÆ:/ dať prednosť, preferovať 

price /praIs/ cena 

product /prÁdökt/ výrobok; produkt 

purse/wallet /pÆ:s wÁlIt/ peňaženka 

receipt /rI'si:t/ potvrdenka; príjmový doklad 

recycle /rI'saIkl/ recyklovať 

return /rI'tÆ:n/  vrátiť (sa) 

sale /seIl/ predaj 

sandal  sandále 
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sell /sel/ predávať 

shirt /SÆ:t/ košeľa 

shoe shop /Su: SÁp/ obchod s topánkami 

shop assistant /SÁp @'sIst@nt/ predavač 

shorts /SO:ts/ kraťasy, trenírky, šortky 

size /saIz/ veľkosť 

skirt /skÆ:t/ sukňa 

sock /sÁk/ ponožka 

sports shop /spO:t SÁp/ športový obchod  

suggest /s@'dZest/ navrhnúť, odporučiť 

supermarket /su:p@mA:kIt/ supermarket 

sweatshirt /swetSÆ:t/ mikina 

throw away /Tr@U @'weI/ zahodiť, premeškať 

top /tÁp/ tričko, blúzka 

trainer /treIn@/ tréner, cvičiteľ 

trousers /traUz@z/ nohavice 

T-shirt /ti: SÆ:t/ tričko 

upcycle /öp/saIkl/ upcyklovať 

Unit 7 
active /{ktIv/ aktívny, energický 

ago /@'g@U/ pred (o minulom čase) 

athlete /{Tli:t/ atlét, športovec 

athletics /{T'letIks/ (ľahká) atletika 

baseball /beIsbO:l/ bejzbal 

basketball /bA:skItbO:l/ basketbal 

champion 
/tS{mpi@n/ 

šampión; majster,  

preborník; 

championship /tS{mpi@nSip/ majstrovstvá, šampionát 

climber /klaIm@/ lezec 

compete /k@mpi:t/ súperiť, súťažiť, pretekať 

cup /köp/ šálka, hrnček 

cycling 
/saIklIÎ/ 

cyklistika, jazda na  

bicykli 

cyclist /saIklIst/ cyklista 

debate /dI'beIt/ debatovať, diskutovať 

depend /dI'pend/ závisieť, záležať 

discuss /dIs'kös/ diskutovať; rozprávať sa 

(Formula 1) driver /formula wön 
draIv@/ pretekár Formuly 1 

event /I'vent/ udalosť 

extreme sport /IkStriːm SpAːrt/ extrémny šport 

feeling /fi:lIÎ/ cit; pocit 

final /faIn@l/ finále 

find out /faInd aUt/ zistiť, objaviť, vypátrať 

football /fUtbO:l/ futbal;futbalová lopta 

football player /fUtbO:l pleI@/ futbalista 

golf /gÁlf/ golf 

gymnast /dZImn{st/ gymnasta 

gymnastics /dZIm'n{stIks/ gymnastika 

horse rider /hO:s raId@r/ jazdec na koni 

horse-riding /hO:sraIdIÎ/ jazdenie na koni 

ice hockey /aIs hÁki/ ľadový hokej 

ice hockey player /aIs hÁki pleI@/ hokejista 

ice-skating /aIs skeItIÎ/ korčuľovanie (na ľade) 

in common /In kÁmn/ spoločné (s niekým) 

judo /dZu:d@U/ džudo; judo 

league  liga 

mad about /m{D @baUt/ zbláznený (do čoho) 

marathon /m{r@T@n/ maratón 

match /m{tS/ zápas; zápalka 

medal /medl/ medaila 

motorbike rider /m@Ut@baIk raId@r/ motorkár 

nearly /nI@lI/ takmer; skoro 

point /pOInt/ ukázať; (na-)mieriť 

race /reIs/ závod 

referee 
/ref@'ri:/ 

rozhodca; sudca; robiť  

rozhodcu 

responsible /rI'spÁns@bl/ (Z) zodpovedný 

role model /r@Ul mÁdl/ príklad, idol, vzor 

rugby /rögbi/ ragby 

runner /rön@/ bežec 

running /rönIÎ/ beh (šport); behanie 

sailing /seIlIÎ/ plachtenie; plachtársky šport 

sailor /seIl@/ námorník 

score 
/skO:/ 

získať bod; dosiahnutý  

výsledok 

Scottish /skÁtIS/ škótsky; Škót/-ka 

self-discipline /self dIs@plIn/ sebadisciplína 

skater /skeIt@r/ skejter 

skier /skI@/ lyžiar 

skiing /ski:IÎ/ lyžovanie 

spectator /spek'teIt@/ divák 

strong /strÁÎ/ silný 

suddenly /södnli/ náhle, neočakávane 

swimmer /swIm@/ plavec 

swimming /swImIÎ/ plávanie 

take part /teIk pA:t/ (~ in) zúčasniťsa (čoho) 

team /ti:m/ tím, družstvo 

tennis /tenIs/ tenis 

tennis player /tenIs pleI@/ tenista 

velodrome  velodróm 

view /vju:/ výhľad, rozhľad, pohľad 

volleyball /vÁlIbO:l/ volejbal 

winner /wIn@/ víťaz 

Unit 8 
advice /@d'vaIs/ rada 

astronaut /{str@nO:t / kozmonaut 

badly-paid /b{dli peId/ zle platený 

builder /bIld@/ stavbár 

businessman/woman /bIzn@sm{n 
bIzn@swUm@n/ biznismen, podnikateľ/-ka 

busy /bIzi/ zaneprázdnený; rušný 

calm /kA:m/ pokojný; tichý; pokoj; ticho 

cheerful /tSI@f@l/ veselý; radostný 

company /kömp@ni/ spoločnosť 

congratulations /k@n"gr{tS@'leISn/ blahoželanie; gratulácie 

creative /krI'eItIv/ tvorivý; tvorivé 

dentist /dentIst/ zubár; zubný lekár 

designer /dI'zaIn@/ návrhár; grafik; výtvarník 

dislike /dIslaIk/ nemať rád 

engineer /endZI'nI@/ inžinier; technik 

experience /Ik'spI@ri@ns/ zážitok 

false  nepravdivý; nepravda 

foreign /fÁr@n/ zahraničný 

friendly /frendli/ priateľský 

full-time /fUl taIm/ na plný úväzok 

hairdresser /he@dres@/ kaderník / kaderníčka 

hard-working /hA:d 'wÆ:kIÎ/ pracovitý, usilovný 

homemade /h@Um meid/ doma vyrobený 

icon /aIkÁn/ ikona 

in the future /In D@ fju:tS@/ v budúcnosti 

indoor /IndO:/ vnútri (v budove), v interiéri 

mailto:/m@Ut@baIk%20/
mailto:/skeIt@r/
mailto:/bIzn@sm%7Bn%20/
mailto:/bIzn@sm%7Bn%20/
mailto:/h@Um%20meid/
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inspiring /In'spaI@rIÎ/ podnetný, fascinujúci 

intelligent /In'telIdZ@nt/ inteligentný, bystrý 

interest /Intr@st/ záujem 

invention /In'venSn/ vynález 

kind /kaInd/ láskavý, milý, vľúdny 

launch 
/lO:ntS/ 

spustiť, odštartovať (do  

činnosti), uviesť na trh 

lazy /leIzi/ lenivý, pohodlný, záhaľčivý 

lucky /lökI/ (be ~) mať šťastie 

mechanic /m@'k{nIk/ mechanik 

motivate /m@UtIveIt/ motivovať, podnietiť 

news /nju:z/ správa, správy 

nurse 
/nÆ:s/ 

zdravotná sestra,  

ošetrovateľka 

organised 
/O:g@'naIzd/ 

zorganizovaný (aj o  

človeku), majúci všetko usporiadané 

outdoor /aUtdO:/ vonku, v exteriéri 

part-time /pA:t taIm/ (na) čiastočný úväzok 

patient /peIS@nt/ trpezlivý; pacient 

prize 
/praIz/ 

cena (za výkon), ocenenie, 

 výhra 

prototype /pr@Ut@taIp/ model, prototyp 

quality /kwÁl@ti/ kvalita, kvalitný 

reality /rI'{l@ti/ skutočnosť, realita 

responsible /rI'spÁns@bl/ zodpovedný 

shy /SaI/ plachý, nesmelý, hanblivý 

skilled /skIld/ ručnný, šikovný 

space 
/speIs/ 

priestor, voľná plocha,  

miesto; vesmír 

spill /spIl/ rozliať 

stimulating 
/stImjUleItIÎ/ 

podnetný, povzbudzujúci,  

stimulujúci 

stressful /stresfl/ stresujúci 

success /s@k'ses/ úspech, zdar 

teacher /ti:tS@/ učiteľ/-ka 

true  pravda, pravdivý 

unskilled /önskIld/ neskúsený, bez zručností 

vet /vet/ zverolekár; veterinár 

waiter/waitress /weIt@ weItr@s/ čašník / čašníčka 

well-paid /wel 'peId/ dobre platený 

work experience /wÆ:k Ik'spI@rI@ns/ pracovné skúsenosti (prax) 

Unit 9 
advantage /@d'vA:ntIdZ/ výhoda 

antelope  antilopa 

arm /A:m/ paža; ruka 

around /@'raUnd/ okolo 

attractive /@'tr{ktIv/ atraktívny, príťažlivý, príjemný 

back /b{k/ chrbát 

beach /bi:tS/ pláž, morský breh 

bee /bi:/ včela 

beetle /bi:tl/ chrobák 

bushfire /bUS faI@r/ požiar v buši 

cave /keIv/ jaskyňa 

cheetah /tSi:t@/ gepard 

chest /tSest/ hruď 

chin /tSIn/ brada 

cliff /klIf/ útes, zráz 

climb /klaIm/ (vy-)liezť, vyšplhať sa (na) 

corresponding 
/kÁr@'spÁndIÎ/ 

zodpovedajúci,  

korešpondujúci 

cute 
/kju:t/ 

roztomilý, milučký,  

rozkošný 

desert /dez@t/ púšť 

destruction /dIs'trökS@n/ zničenie, skaza 

disadvantage /dIs@d'vA:ntIdZ/ nevýhoda 

discuss /dIs'kös/ diskutovať, rozprávať sa 

dive /daIv/ potápať sa; skákať do vody 

donate /d@U'neIt/ darovať, venovať darom 

dry /draI/ suchý; sucho 

endangered /In'deInZ@d/ ohrozený 

environment /In'vaIr@nm@nt/ (životné) prostredie 

finger /fIÎg@/ prst 

fly /flaI/ letieť, lietať 

foot (pl. feet) /fUt fi:t/ chodidlo, stopa  

forest /fÁrIst/ les, prales 

frog /frÁg/ žaba 

fur /fÆ:/ kožušina 

habitat 
/h{bIt{t/ 

miesto výskytu (zvieraťa,  

rastliny) 

hand /h{nd/ ruka 

head /hed/ hlava 

hoof /hu:f/ kopyto 

horn /hO:n/ roh (zvieraťa) 

in favour of /In feIv@ @v/ v prospech, (byť) za niečo 

island /aIl@nd/ ostrov; ostrovček 

jump /dZömp/ skočiť, skákať 

kangaroo /k{Îg@'ru:/ klokan, kengura 

keep an open mind /ki:p @n @Up@n 
maInd/ 

byť prístupný iným názorom,  

mať otvornú myseľ 

koala  koala 

lake /leIk/ jazero 

land /l{nd/ zem; pristáť 

leg /leg/ noha,dolná končatina 

lizard /lIz@d/ jašterica 

monkey /mönkI/ opica 

mountain /maUntIn/ hora, vrch 

neck /nek/ krk, šija 

ocean /@USn/ oceán 

penguin /peÎgwIn/ tučniak 

pollute /p@'lu:t/ znečistiť, zašpiniť 

population /pÁpjU'leISn/ obyvateľstvo, populácia 

protect /pr@'tekt/ chrániť, ochraňovať 

rhinoceros/rhino  nosorožec 

river /rIv@/ rieka 

sea /si:/ more 

shark /SA:k/  žralok 

snake /sneIk/ had 

species /spi:Si:z/ druh; trieda (živočíchov) 

stomach /stöm@k/ žalúdok, brucho 

strange /streIndZ/ čudný, podivný, zvláštny 

tail /teIl/ chvost 

toe /t@U/ prst (na nohe) 

turtle /tÆ:tl/ korytnačka 

unattractive 
/ön@'tr{ktIv/ 

nepríťažlivý, nepekný, 

 nezaujímavý 

unfortunately /ön'fO:tS@n@tli/ bohužiaľ, nanešťastie 

unusual /ön'ju:Zu@l/ neobvyklý, neobyčajný 

valley /v{li/ údolie 

venom /ven@m/ jed (hadí, hmyzie) 

waterfall /wO:t@fO:l/ vodopád 

whale /weIl/ veľryba 

mailto:/weIt@%20/
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wing /wIÎ/ krídlo 

Unit 10 
awesome  úžasný, skvelý 

backpack /b{kp{k/ ruksak; batoh 

boat /b@Ut/ čln, loď (ka) 

bridge /brIdZ/ most 

brilliant /brIlI@nt/ vynikajúci, úžasný 

bus /bös/ autobus 

car /kA:/ (osobné) auto 

crowded /kraUdId/ preplnený (ľuďmi) 

drive /draIv/ riadiť (auto); ísť (v aute) 

earphones /I@f@Unz/ slúchadlá 

evaluate  (o-)hodnotiť 

fantastic /f{n't{stIk/ fantastický, úžasný 

glove /glaöv/ rukavica 

guidebook /gaId bUk/ sprievodca (kniha) 

hat /h{t/ klobúk, pokrývka hlavy 

helicopter /helIkÁpt@/ helikoptéra, vrtuľník 

hot-air balloon /hÁt e@ b@'lu:n/ teplovzdušný balón 

it’s boiling /It Iz bOIlIÎ/ vrie to 

it’s cloudy /It Iz klaUdi/ je zamračené 

it’s cold /It Iz k@Uld/ je zima 

it’s freezing /It Iz fri:zIÎ/ mrzne 

it’s hot /It Iz hÁt/ je horúco 

it’s raining /It Iz reInIÎ/ prší 

it’s snowing /It Iz sn@UIÎ/ sneží 

it’s stormy /It Iz stO:mi/ je búrka / búrkové počasie 

it’s sunny /It Iz söni/ je slnečno 

it’s warm /It Iz wO:m/ je teplo 

it’s windy /It Iz wIndi/ je veterno 

lorry/truck /lÁri trök/ dodávka / nákladné auto 

motorbike /m@Ut@baIk/ motorka 

pack /p{k/ (za)baliť, zbaliť 

passport /pA:spO:t/ (cestovný) pas 

plane /pleIn/ lietadlo 

positive impact /pÁz@tIv Imp{kt/ pozitívny dopad 

suitcase /su:tkeIs/ kufor, batožina 

summer /söm@/ leto 

sunglasses /sönglA:sIz/ slnečné okuliare 

sunscreen /sönskri:n/ krém na opaľovanie 

sure /SU@/ istý, iste 

swimming trunks /swImIÎ tröÎks/ (pánske) plavky 

swimsuit /swImsu:t/ (dámske) plavky 

taxi /t{ksi/ taxi, taxík 

theme park /Ti:m pA:k/ zábavný park 

the Tube /D@ tju:b/ metro 

too /tu:/ tiež; príliš 

towel /taU@l/ uterák, osuška 

train /treIn/ vlak 

tram /tr{m/ električka 

transport /tr{nspO:t/ doprava, dopravný prostriedok; dopravný 

umbrella /öm'brel@/ dáždnik 

underground /önd@graUnd/ metro 

van /v{n/ dodávka (vozidlo) 

winter /wInt@/ zima (ročné obdobie) 

 

mailto:/pÁz@tIv%20Imp%7Bkt/
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