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Get Involved! B1  

Unit Starter 
active /{ktIv/ aktívny 

challenging /tS{l@ndZIÎ/ náročný 

cheap /tSi:p/ lacný 

do sport /du: 'spO:t/ športovať 

do yoga /du: j@Ug@/ cvičiť jógu 

easy /i:zi/ ľahký 

eat sushi /i:t su:Si/ jesť sushi 

electricity /Ilek'trIsIti/ elektrina 

enjoyable /In'dZOI@bl/ príjemný 

exciting /Ik'saItIÎ/ vzrušujúci 

go mountain biking /g@U maUntIn 
baIkIÎ/ ísť na horskú cyklistiku 

go to a concert /g@U t@ @ kÁns@t/ ísť na koncert 

happy /h{pi/ šťastný 

I’m a fan of ... /aI em @ f{n @v/ Som fanúšik (niečoho)... 

I’m good at ... /aI em gUd {t/ Som dobrý v (niečom)... 

I’m into ... 
/aI em Int@/ 

Som do (niečoho)..., baví 
ma (niečo) 

I’m keen on ... 
/aI em ki:n Án/ 

Mám záujem o (niečo)..., 
baví ma (niečo) 

I’m not really a fan 
of ... /aI em not rI@li @ 

f{n @v/ 

Nie som fanúšikom 
(niečoho)..., nebaví ma 
(niečo) 

I’m not really into 
... 

/aI em not rI@li 
Int@/   Fakt ma nebaví (niečo)... 

I’m not very good 
at ... /aI em not veri 

gUd {t/ 

Nie som veľmi dobrý v 
(niečom) ..., nejde mi 
(niečo) 

I’m not very keen 
on ... 

/aI em not veri 
ki:n Án/  Veľmi ma nebaví (niečo)... 

reliable /rI'laI@bl/ spoľahlivý 

plant a tree /plA:nt @ tri:/ zasadiť strom 

plastic /pl{stIk/ plast; plastový 

play sport /pleI spO:t/ hrať šport 

play the guitar /pleI D@ gItA:/ hrať na gitaru 

pollution /p@'lu:S@n/ znečistenie 

recycle /rI'saIkl/ recyklovať 

save energy /seIv en@dZi/ šetriť energiou 

slow /sl@U/ pomalý 

solar power /sÁl@ paU@/ solárna energia 

stressful /stresfl/ stresujúci 

the environment /Di: 
In'vaIr@nm@nt/ prostredie 

throw away /Tr@U @'weI/ zahodiť 

waste water /weIst wO:t@/ odpadová voda 

watch horror films /wÁtS hÁr@ filmz/ pozerať horory 

Unit 1 
achieve a goal /@'tSi:v @ g@Ul/ dosiahnuť cieľ 

brave /breIv/ odvážny, statočný 

calm /kA:m/ kľudný, pokojný 

campaign /k{m'peIn/ kampaň 

careful /ke@f@l/ opatrný 

change society /tSeIndZ s@'saI@ti/ zmeniť spoločnosť 

change the world /tSeIndZ D@ wÆ:ld/ zmeniť svet 

confident /kÁnfId@nt/ sebavedomý, sebaistý 

creative /krI'eItIv/ kreatívny, tvorivý 

curious /kjU@ri@s/ zvedavý 

determined /dI'tÆ:mInd/ rozhodnutý 

encourage a friend /In'körIdZ @ 
frend/ povzbudiť priateľa 

enthusiastic /In"Tju:zI'{stIk/ nadšený 

friendly /frendli/ priateľský 

funny /föni/ smiešny, zábavný 

gain knowledge 
/geIn nÁlIdZ/ 

získať, nadobudnúť 
vedomosti 

generous /dZen@r@s/ veľkorysý, štedrý 

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

kind /kaInd/ milý, láskavý 

make a difference /meIk @ dIfr@ns/ (u-)robiť rozdiel 

modelling /mÁdlIÎ/ modeling; modelovanie 

patient /peIS@nt/ pacient; trpezlivý 

photo shoot /f@Ut@U Su:t/ fotenie 

pleasant /pleznt/ príjemný 

positive /pÁz@tIv/ pozitívny 

prosthetic  protetický 

quiet /kwaI@t/ tichý; ticho 

recovered  zotavený 

reliable /rI'laI@bl/ spoľahlivý 

sensible /sens@b@l/ rozumný 

sociable /s@US@bl/ spoločenský 

start a campaign /stA:t @ 
k{m'peIn/ začať kampaň 

start an online 
petition 

/stA:t @n Án'laIn 
p@'tIS@n/ spustiť online petíciu 

support other 
people /s@'pO:t öD@ pi:pl/ podporovať ostatných ľudí 

talented /t{l@ntId/ talentovaný, nadaný 

win an award /wIn @n @'wO:d/ vyhrať cenu, ocenenie 

Unit 2 
bake bread /beIk bred/ piecť chlieb 

build a robot 
/bIld @ r@Ub@t/ 

postaviť / skonštruovať 
robota 

catch a fish /k{tS @ fIS/ chytiť rybu 

climb an indoor 
climbing wall /klaIm @n IndO: 

klaImIÎ wO:l/ 

(vy-)liezť na vnútornú 
lezeckú stenu, robiť 
bouldering 

design (your) own 
clothes 

/dI'zaIn jO: @Un 
kl@Udz/ 

navrhnúť si vlastné 
oblečenie 

do a conversation 
exchange 

/du: @ 
kÁnv@'seISn 
Iks'tSeIndZ/ uskutočniť konverzáciu 

draw mind maps /drO: maInd 
m{ps/ kresliť myšlienkové mapy 

drive a vehicle /draIv @ vi@kl/ riadiť vozidlo 

experiment 
/Ik'sperIm@nt/ 

experiment; 
experimentovať 

follow instructions /fÁl@U 
In'strökSnz/ 

(na-)sleduj inštrukcie, rob 
podľa inštrukcií 

get behind the wheel /get bI'haInd @ 
wi:l/ sadnúť si za volant 

hands-on /h{ndz Án/ praktický, pragmatický 

highlight key points /haIlaIt ki: 
pOIntz/ zvýrazniť kľúčové body 

keep practising /ki:p pr{ktIsIÎ/ cvičiť ďalej 

learn a foreign 
language 

/lÆ:n @ fÁr@n 
l{ÎgwIdZIz/ naučiť sa cudzí jazyk 

learn something by 
heart 

/lÆ:n sömTIÎ baI 
hA:t/ naučiť sa niečo naspamäť 

learn to knit /lÆ:n t@ nIt/ naučiť sa pliesť 

learn to sew /lÆ:n t@ s@U/ naučiť sa šiť 

listen to podcasts /lIsn t@ 
pÁdka:sts/ počúvať podcasty 

master 
/mA:st@/ 

majster; naučiť sa/zvládnuť 
niečo  
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off-road /Áf r@Ud/ mimo cesty 

play in an orchestra /pleI In @n 
O:kIstr@/ hrať v orchestri 

record yourself /rekO:d jO:'self/ nahraj sa 

residential 
/rezI'denSl/ 

obytný (o území), v mieste 
bydliska, práce a pod. 

revise for a test /rI'vaIz fO: @ 
test/ opakovať na test 

ride a go-kart /raId @ g@U kA:t/ jazdiť na motokáre 

ride a quad-bike /raId @ kwÁd 
baIk/ jazdiť na štvorkolke 

set up a study group /set öp @ stödi 
gru:p/ založiť študijnú skupinu 

sing in a choir /sIÎ in @ kwaI@/ spievať v zbore 

swim 20 lengths /swIm twenti 
leÎT/ plávať 20 dĺžok 

take a course in 
something 

/teIk @ kO:s In 
sömTIÎ/ urobiť si v niečom kurz 

take notes 
/teIk n@uts/ 

robiť si poznámky, 
zapisovať si 

use apps /ju:z {ps/ používať aplikácie 

use sticky notes /ju:z stIki 
n@Uts/ 

používať lepiace 
poznámkové papieriky 

watch video tutorials /wÁtS vIdI@U 
tju:tA:ri@l/ pozrieť si video návody 

write computer code /raIt k@m'pju:t@ 
k@Ud/ napísať počítačový kód 

Unit 3 
affect /@'fekt/ ovplyvniť 

boost /bu:st/ zosilniť, zväčšiť, zvýšiť 

cheer up /tSI@r 'öp/ rozveseliť (sa), povzbudiť 

cut down on /köt 'daUn/ zredukovať, znížiť 

cut out /köt aUt/ vystrihnúť, vykrojiť 

do exercise /du: 'eks@saIz/ cvičiť, robiť cvičenie 

drink enough water /drIÎk I'nöf 
wO:t@/ piť dostatok vody 

eat fruit and 
vegetables 

/i:t fru:t {nd 
vedZt@blz/ jesť ovocie a zeleninu 

eat less sugar /i:t les SUg@/ jesť menej cukru 

eat lots of fast food /i:t lÁts @v fA:st 
fu:d/ 

jesť veľa rýchleho 
občerstvenia 

eat too quickly /i:t tu: kwIkli/ jesť príliš rýchlo 

feel stressed /fi:l strest/ cítiť sa vystresovaný 

get active /get {ktIv/ aktivovať sa, rozhýbať sa 

get enough sleep /get I'nöf sli:p/ mať dostatok spánku 

get up /get öp/ vstať 

go to bed late /g@U t@ bed leIt/ ísť do postele neskoro 

have a healthy diet /h{v @ helTi 
daI@t/ mať zdravú výživu 

have sugary snacks /h{v SUg@rI 
sn{ks/ dať si sladké občerstvenie 

improve mood /Im'pru:v mu:d/ zlepšiť náladu 

keep fit 
/ki:p fIt/ 

udržiavať sa v dobrej 
kondícii, byť fit 

play sports /pleI spO:ts/ športovať 

regulate  regulovať 

release /rI'li:s/ uvoľniť, prepustiť, vypustiť 

rise /raIz/ vstať 

skip breakfast /skIp brekf@st/ vynechať raňajky 

sleep in /sli:p In/ vyspávať 

spend time outdoors /spend taIm 
aUt'dO:z/ tráviť čas vonku, v prírode 

stay up /steI öp/ zostať hore 

steady /stedI/ ustálený 

stick to 
/stIk t@/ 

držať sa niečoho, lipnúť na 
niečom 

switch off /swItS 'Áf/ vypnúť 

take care of /teIk ke@/ (po-)starať sa o 

talk through 
/tO:k Tru:/ 

prediskutovať, prebrať (pri 
rozhovore tému) 

wake up /weIk öp/ zobudiť sa 

watch less TV /wÁtS les ti: vi:/ menej pozerať televíziu 

Unit 4 
badly made /b{dli meId/ zle urobené 

biologist  biológ 

charge /tSA:dZ/ nabiť, nabíjať 

chemist /kemIst/ chemik 

come up with a 
solution 

/köm öp wIT @ 
s@'lu:Sn/ prísť s riešením 

comfortable /kömft@bl/ pohodlný 

create an invention /kri:'eIt @n 
In'venSn/ vytvoriť vynález 

design a device /dI'zaIn @ dI'vaIs/ navrhnúť zariadenie 

develop a product /dI'vel@p @ 
prÁdökt/ vyvinúť produkt 

discover something /dIs'köv@ sömTIÎ/ objaviť niečo 

do an experiment /du: @n 
Ik'sperIm@nt/ urobiť experiment 

doctor /dÁkt@/ lekár 

easy to use /i:zi t@ ju:z/ jednoduchý na použitie 

engineer /endZI'nI@/ inžinier, technik, mechanik 

entrepreneur /entr@pr@'nÆ:/ podnikateľ 

expensive /Ik'spensIv/ drahý, nákladný 

generate /dZen@reIt/ generovať 

handy /h{ndi/ praktický 

hard to use /hA:d t@ ju:z/ ťažko použiteľný 

healthcare /helTke@/ zdravotná starostlivosť 

high quality /haI kwÁl@ti/ vysoká kvalita 

impractical  nepraktický 

improve /Im'pru:v/ zlepšiť, zdokonaliť 

inexpensive  lacné 

innovative /In@UveItIv/ inovatívny 

invent a product /In'vent @ 
prÁdökt/ vymyslieť výrobok 

inventor /Invent@/ vynálezca 

investigate 
something 

/In'vestIgeIt 
sömTIÎ/ skúmať niečo 

low quality /l@U kwÁl@ti/ nízka kvalita 

make a discovery /meIk @ 
dIs'köv@rI/ urobiť objav 

physicist /fIzIsIst/ fyzik 

practical /pr{ktIkl/ praktický 

reliable /rI'laI@bl/ spoľahlivý 

remote /rI'm@Ut/ diaľkový 

research something /rI'sÆ:tS sömTIÎ/ skúmať niečo 

researcher /rI'sÆ:tS@/ výskumník 

scientist /saI@ntIst/ vedec 

trailer  príves, ťahač, upútavka 

uncomfortable /ön'kömft@bl/ nepohodlný 

unreliable  nespoľahlivý 

useful /ju:sfl/ užitočný 

useless /ju:sl@s/ zbytočný 

wearable /we@eIbl/ nositeľný 

well-made /welmeId/ dobre spravený 

wireless /waI@les/ bezdrôtový 

mailto:/helTke@/
mailto:/we@eIbl/
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Unit 5 
add filters /{d fIlt@/ pridať filtre 

abstract /{bstr{kt/ abstraktný 

boring /bO:rIÎ/ nudný 

brilliant /brIlI@nt/ brilantný, skvelý 

close-up /kl@Uz öp/ zväčšenie, priblíženie 

colourful /köl@fl/ farebný, pestrý 

drawing /drO:IÎ/ kresba, kreslenie 

earning /Æ:nIÎ/ zárobok 

edit /edIt/ upraviť, editovať 

fashion design /f{Sn dI'zaIn/ módny dizajn 

funny /föni/ smiešny, zábavný 

go viral  stať sa virálnym 

graffiti art  umenie graffiti 

graphic design /gr{fIk dI'zaIn/ grafický dizajn 

in focus /In f@Uk@s/ v zameraní 

installation art /Inst@leIS@n A:t/ inštalačné umenie 

lens /lenz/ šošovky, objektív 

original 
/@'rIdZInl/ 

originál; originálny, 
pôvodný 

out of focus /aUt @v f@Uk@s/ nesústredený, nezameraný 

own /@Un/ vlastný; vlastniť 

painting /peIntIÎ/ maľovanie, maľba 

photo shoot /f@Ut@U Su:t/ fotenie 

photogenic /f@Ut@'dZenIk/ fotogenický 

photography /f@'tÁgr@fi/ fotografovanie 

pottery /pÁt@ri/ keramika, hrnčiarstvo 

press the shutter /pres D@ Söt@r/ stlačiť spúšť 

printmaking /prIntmeIkIÎ/ printmaking, tlač (výtvarná) 

raised /reIzd/ zdvihnutý 

reached /ri:tS/ dosiahnutý 

realistic /rI@'lIstIk/ realistický 

retouch /ri:tötS/ retušovať 

sculpture /skölptS@/ socha, sochárstvo 

self-portrait /selfpO:trIt/ autoportrét 

selfie /selfi/ selfie 

selfie-stick /selfistIk/ selfie tyč 

share 
/Se@/ 

zdieľať, deliť sa, podieľať 
sa 

shocking /SÁkIÎ/ šokujúci 

sued  žalovaný 

traditional /tr@'dIS@nl/ tradičný 

tripod  statív, stojan na kameru 

ugly /ögli/ škaredý, ošklivý 

Unit 6 
amazing /@'meIzIÎ/ úžasný, ohromujúci 

ancient 
/eInS@nt/ 

starobylý, staroveký, 
antický 

archaeological site /"A:kI@'lÁdZIkl 
saIt/ archeologická stránka 

awful /O:fl/ hrozný, strašný, otrasný 

be afraid of heights /bi: @'freId @v 
haIts/ báť sa výšok 

be on (your) travels /bi: Án jO: tr{vlz/ byť na cestách 

be out of (your) 
comfort zone 

/bi: aUt @v jO: 
kömf@t z@Un/ 

byť mimo svojej komfortnej 
zóny 

bus /bös/ autobus 

cable car /keIbl kA:/ lanovka 

canoe /k@'nu:/ kanoe 

check in /tSek In/ prihlásiť sa, zaevidovať sa 

coach /k@UtS/ tréner, autobus (diaľkový) 

come back /köm 'b{k/ vrátiť sa 

delicious /dI'lIS@s/ chutný, lahodný 

favourite subjects /feIvr@t söbdZIkt/  obľúbené predmety 

ferry /feri/ trajekt, kompa 

freezing /fri:zIÎ/ mrazivý, mrznúci, ľadový 

get out of (your) 
comfort zone 

/get aUt @v jO: 
kömf@t z@Un/ 

vyjsť zo svojej komfortnej 
zóny 

go on (your) travels /g@U Án jO: 
tr{vlz/ vydať sa na cesty 

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

huge /hju:dZ/  obrovský 

journey /dZÆ:ni/ cesta 

like-minded people /laIk 'maIndId 
pi:pl/ rovnako zmýšľajúci ľudia 

moped /m@Uped/ moped 

must-see places /möst si: pleIs/ miesta, ktoré musíte vidieť 

plane /pleIn/ lietadlo 

return ticket /rI'tÆ:n tIkIt/ spiatočný lístok 

ride /raId/ jazdiť 

sail /seIl/ plachta na lodi; plachtiť 

ship /SIp/ loď 

set off /set Áf/ vyraziť, vydať sa na cestu 

spare time /spe@ taIm/ voľný čas 

tiny /taIny/ veľmi malý, maličký 

train /treIn/ vlak 

tram /tr{m/ električka 

travel /tr{vl/ cestovanie 

trip /trIp/ výlet 

tour /tU@/ prehliadka, cesta 

tourist site /tU@rIst saIt/ turistické miesto 

traffic jam /tr{fIk dZ{m/ dopravná zápcha 

underground 
/önd@graUnd/ 

pod zemou; metro, 
podzemná dráha 

unforgettable /önf@'get@bl/ nezabudnuteľný 

vibrant culture /vaIbr@nt költS@/ pulzujúca kultúra 

Unit 7 
account /@'kaUnt/ účet 

app /{p/ aplikácia 

astonishing /@'stÁnISIÎ/ ohromujúci 

bullying /bUliIÎ/ šikanovanie 

change (your) 
privacy settings 

/tSeIndZ jO: 
prIv@si setIÎ/ 

zmeňte svoje nastavenia 
ochrany osobných údajov 

check /tSek jO: f@Un/ skontrolujte svoj telefón 

chill out /tSIl 'aUt/ uvoľniť sa, upokojiť sa 

comment /kÁment/ komentár, komentovať 

delete a post /dI'li:t @ p@Ust/ zmazať príspevok 

embarrassed /Im'b{r@st/ v rozpakoch, cítiaci sa trápne 

get away from /get @'weI/ ísť preč z, vypadnúť z  

hang out with 
/h{Î aUt wIT/ 

ísť von, stretnúť sa s  
priateľmi 

install antivirus 
software 

/In'stO:l 
{ntivaIr@s 
sÁftwe@/ 

nainštalovať antivírusový 
softvér 

instant messaging /Inst@nt 
mesIdZIÎ/ okamžité správy, bleskovky 

log off /lÁg 'Áf/ odhlásiť sa 

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

password /pA:swÆ:d/ heslo 

post a comment /p@Ust @ kÁment/ uverejniť komentár 

print out /prInt 'aUt/ vytlačiť 

privacy setting 
/prIv@si setIÎ/ 

nastavenie súkromia,  
ochrany osobných údajov 

profile /pr@UfaIl/ profil 

regret /rI'gret/ ľutovať 

mailto:/kl@Uz%20öp/
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report a problem /rI'pO:t @ 
prÁbl@m/ nahlásiť problém 

send instant 
messages 

/send Inst@nt 
mesIdZ/ odosielať okamžité správy 

set a password /set @ pA:swÆ:d/ nastaviť heslo 

sign out /saIn aUt/ odhlásiť sa 

social networking 
sites 

/s@US@l netwÆ:kIÎ 
saIt/ stránky sociálnych sietí 

switch off /swItS 'Áf/ vypnúť 

tag a friend /t{g @ frend/ označ priateľa 

take up /teIk 'öp/ prevziať 

tempted /temptId/ v pokušení 

update a profile /öp'deIt @ 
pr@UfaIl/ aktualizovať profil 

upload a photo /öpl@Ud @ f@Ut@U/ nahrať fotku 

video game /vidi@U geIm/ videohra 

work out /wÆ:kaUt/ posilňovať; posilňovanie 

Unit 8 
admit /@d'mIt/ pripustiť  

advise /@d'vaIz/ poradiť 

agree /@'gri:/ súhlasiť 

ask /A:sk/ opýtať sa 

blog /blÁg/ blog 

blogger  blogger 

broadcast /brO:dkA:st/ vysielať 

carry out an 
extensive survey 

/k{ri aUt @n 
IkstensIv sÆ:veI/ 

urobiť/vykonať rozsiahly 
prieskum 

demonstrate the 
huge 

/dem@nstreIt D@ 
hju:dZ/ predvádzať obrovský 

benefit /ben@fIt/ prínos, benefit, výhoda 

exclusive interview /iks'klu:sIv 
Int@vju:/ exkluzívny rozhovor 

explain /Ik'spleIn/ vysvetliť 

headlines  titulky 

interviewee  opýtaný 

interviewer /Int@vju:@/ anketár 

invite /In'vaIt/ pozvať 

journalism /dZÆ:n@lIzm/ žurnalistika 

magazine /m{g@'zi:n/ časopis 

manipulated image /m@'nIpjuleIt 
ImIdZ/ 

zmanipulovaný, upravený 
obrázok 

mass media /m{s mi:dI@/ masmédiá 

newspaper /nju:speIp@/ noviny 

newsreader /nju:zri:d@/ hlásateľ 

offer /Áf@/ ponuka 

podcast /pÁd kA:st/ podcast 

pop-up ads /pÁp öp {dz/ vyskakovacie reklamy 

promise /prÁmIs/ sľub; sľúbiť 

radio /reIdi@U/ rádio 

refuse /rI'fju:z/ odmietnuť 

reliable /rI'laI@bl/ spoľahlivý 

reporter /rI'pO:t@/ reportér 

satellite TV /s{t@laIt ti: 'vi:/ satelitná televízia 

say /seI/ povedať 

shocking /SÁkIÎ/ šokujúce 

social media /s@US@l mi:dI@/ sociálne médiá 

source /sO:s/ zdroj 

suggest /s@'dZest/ navrhnúť 

tabloid /t{blOId/ bulvár 

tell /tel/ povedz 

three /Tri: fO: D@ praIs 
@v tu:/ tri za cenu dvoch 

trust /tröst/ dôverovať 

TV /ti: vi:/ TV 

website /websaIt/ webová stránka 
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