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Get Involved! B1+  

Unit Starter 
achieve (your) 
goals /@'tSi:v jO: g@Ul/ dosiahnuť svoje ciele 

amazing /@'meIzIÎ/ úžasný 

brave /breIv/ odvážny 

calm /kA:m/ kľudný, pokojný 

chill out /tSIl 'aUt/ upokojiť, skľudniť 

confident /kÁnfId@nt/ sebavedomý, sebaistý 

curious /kjU@ri@s/ zvedavý 

cut down on fast 
food 

/köt döUn Án 
fA:st fu:d/ 

obmedziť rýchle 
občerstvenie 

cut out sugary 
snacks 

/köt aUt SUg@rI 
sn{k/ vylúčiť sladkosti 

eat healthy food /i:t helTi fu:d/ jesť zdravé jedlo 

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

exhausted /Ig'zO:stId/ vyčerpaný 

feel stressed /fi:l strest/ cítiť sa vystresovaný 

freezing /fri:zIÎ/ mrazivý, ľadový  

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

huge /hju:dZ/  obrovský 

improve (your) 
mood 

/Im'pru:v jO: 
mu:d/ zlepšiť náladu 

journey /dZÆ:ni/ cesta 

keep fit /ki:p fIt/ zostať fit 

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

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

meet up with 
friends 

/mi:t öp wIT 
frendz/ stretnúť sa s priateľmi 

patient /peIS@nt/ pacient; trpezlivý 

practical /pr{ktIkl/ praktický 

revise for tests /rI'vaIz fO: tests/ opakovať na testy 

sensible /sens@b@l/ rozumný 

sociable /s@US@bl/ spoločenský 

spend time 
outdoors 

/spend taIm 
aUt'dO:z/ tráviť čas vonku 

study with friends /stödi wIT frendz/ študovať s priateľmi 

take care of 
(your)self 

/teIk ke@ @v 
jO:'self/ dávať si na seba pozor 

take notes in class /teIk n@Uts In 
klA:s/ 

robiť si poznámky na 
hodine 

travel /tr{vl/ cestovanie 

trip /trIp/ výlet 

unforgettable /önf@'get@bl/ nezabudnuteľný 

use apps /ju:z {ps/ používať aplikácie 

watch video 
tutorials 

/wÁtS vIdI@U 
tju:tO:ri:@l/ pozrieť si video návody 

work out /wÆ:kaUt/ posilňovať; posilňovanie 

Unit 1 

alert 
/@'lÆ:t/ 

pozorný; upozornenie, 
varovanie 

anger /{Îg@/ hnev 

angry /{Îgri/ nahnevaný 

audience /O:dI@ns/ obecenstvo, publikum 

beat /bi:t/ biť, udierať, tĺcť; poraziť 

bored /bO:d/ znudený, otrávený 

boredom /bO:d@m/ nuda 

calm /kA:m/ kľudný, pokojný 

calmness /kA:mn@s/ pokoj, kľud 

classical music /kl{sIkl mju:zIk/ klasická hudba 

composer /k@m'p@Uz@/ skladateľ 

content  obsah; spokojný 

contentment /k@n'tentm@nt/ spokojnosť 

distract  rozptyľovať pozornosť 

DJ /di:'dZeI/ DJ 

drum /dröm/ bubon 

embarrassed 
/Im'b{r@st/ 

v rozpakoch, zahanbený, 
cítiaci sa trápne 

embarrassment /Im'b{r@sm@nt/ rozpaky 

fear /fI@/ strach 

guitarist /gI'tA:rIst/ gitarista 

happiness /h{pIn@s/ šťastie 

happy /h{pi/ šťastný 

hip hop /hIp hÁp/ hip hop 

hit /hIt/ udrieť; úder, zásah, hit 

jazz /dZ{z/ jazz, džez 

jealous /dZel@s/ žiarlivý 

jealousy /dZel@si/ žiarlivosť 

joy  radosť 

joyful  radostný 

keyboard /ki:bO:d/ klávesnica 

kind /kaInd/ milý, láskavý 

kindness /kaIndnIs/ láskavosť 

lead singer /li:d sIÎ@/ hlavný spevák 

live album /lIv {lb@m/ živý album 

loneliness /l@UnlIn@s/ osamelosť 

lonely /l@Unli/ osamelý 

lyrics /lIrIks/ text piesne 

musician /mju:'zISn/ hudobník, muzikant 

occasion /@'keIZ@n/ príležitosť, udalosť 

optimism /ÁptImIz@m/ optimizmus 

optimistic /Ápt@'mIstIk/ optimistický 

orchestra /O:kIstr@/ orchester 

perform 
/p@'fO:m/ 

hrať (predstavenie); 
vykonať 

performance /p@'fO:m@ns/ predstavenie; výkon 

pessimism /pes@mIz@m/ pesimizmus 

pessimistic /pes@'mIstIk/ pesimistický 

playlist /pleIlIst/ zoznam skladieb 

process /pr@Uses/ proces; spracovať 

record /rekO:d/ zaznamenať, nahrať 

record /rekO:d/ záznam; nahrávka 

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

sad /s{d/ smutný 

sadness /s{dn@s/ smútok 

satisfaction /s{tIs'f{kSn/ spokojnosť 

satisfied /s{tIsfaId/ spokojný 

scared /ske@d/ vystrašený, vydesený 

sell out /sel 'aUt/ vypredať 

sound quality /saUnd kwÁl@ti/ kvalita zvuku 

strengthen  posilňovať, posilniť 

support band /s@'pO:t b{nd/ predkapela 

surprise /s@'praIz/ prekvapenie 

surprised /s@'praIzd/ prekvapený 

sympathetic /sImp@'TetIk/ súcitiaci; súcitný 

sympathy /sImp@Ti/ súcit 

Unit 2 

acquaintance 
/@'kweIntns/ 

známosť, známy (o človeku, 
ktorého len poznám) 

beat /bi:t/ biť, udierať, tĺcť; poraziť 

best friend/mate /best frend meIt/ najlepší priateľ/kamarát 

bump into /bömp Int@/ naraziť do 
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challenged  vyzvaný 

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

classmate /klA:smeIt/ spolužiak 

close friend /kl@Us 'frend/ blízky priateľ 

colleague /kÁli:g/ kolega 

dishonest /dIs'ÁnIst/ nepoctivý 

disloyal /dIs'lOI@l/ nelojálny 

enemy /en@mi/ nepriateľ 

fall out /fO:l aUt/ vypadnúť 

flatmate (UK) /fl{tmeIt/ spolubývajúci (v byte) 

roommate /ru:mmeIt/ spolubývajúci (na izbe) 

forgive /f@'gIv/ odpustiť 

friendly /frendli/ priateľský 

get on with 
/get Án wIT/ 

vychádzať s niekým, mať 
dobrý vzťah 

hang out 
/h{Î 'aUt/ 

ísť von s priateľmi, zabaviť 
sa 

have nothing in 
common 

/h{v nöTIÎ In 
kÁm@n/ mať niečo spoločné 

honest /ÁnIst/ úprimný, čestný 

immature /Im@'tSU@/ nevyspelý, nezrelý 

impatient /Im'peISnt/ netrpezlivý 

intolerant /In'tÁl@r@nt/ netolerantný 

irresponsible /IrI'spÁnsIbl/ nezodpovedný 

judge /dZödZ/ sudca 

keep in touch /ki:p In 'tötS/ zostať v kontakte 

kind /kaInd/ milý 

let down /let 'daUn/ sklamať 

lie /laI/ klamať 

loyal /lOI@l/ lojálny 

make someone 
laugh 

/meIk sömwön 
lÁ:f/ rozosmiať niekoho 

mature /m@'tSU@/ zrelý, vyspelý, dozretý 

next-door 
neighbour /nekst dO: neIb@/ sused od vedľa 

opponent /@'p@Un@nt/ protivník 

patient /peIS@nt/ pacient; trpezlivý 

relative /rel@tIv/ príbuzný 

reliable /rI'laI@bl/ spoľahlivý 

responsible /rI'spÁns@bl/ zodpovedný 

rival /raIvl/ súper, rival 

search far and 
wide 

/sÆ:tS fA: {nd 
waId/ hľadať široko-ďaleko 

sibling  súrodenec 

sociable /s@US@bl/ spoločenský (o povahe) 

stranger /streIndZ@/ cudzí človek, neznámy 

support /s@'pO:t/ podpora; podporovať 

teammate /ti:mmeIt/ spoluhráč 

tell the truth /tel D@ trUT/ povedať pravdu 

tolerant /tÁl@r@nt/ tolerantný 

travel buddy  spolucestujúci 

unfriendly /ön'frendli/ nie priateľský; nepriateľský 

unkind /önkaInd/ nemilý, neláskavý 

unreliable  nespoľahlivý 

unsociable /ön's@US@bl/ nespoločenský 

Unit 3 

advertising stunt /{dv@taIzIÎ 
stönt/ reklamný trik 

all day /O:l deI/ celý deň 

amazing /@'meIzIÎ/ úžasný, skvelý 

amusing /@'mju:zIÎ/ zábavný 

ancient 
/eInS@nt/ 

staroveký, starodávny, 
antický 

awful /O:fl/ hrozný, otrasný, strašný 

carefully /ke@f@li/ opatrne 

curious /kjU@ri@s/ zvedavý 

delighted /dI'laItId/ potešený 

disappointing /dIs@'pOIntIÎ/ sklamanie 

dramatic /dr@'m{tIk/ dramatický 

dye /daI/ farbivo, farbiť (vlasy) 

entertaining /ent@'teInIÎ/ zábavný 

everywhere /evrIwe@/ všade 

exhausted /Ig'zO:stId/ vyčerpaný 

fascinating /f{sIneItIÎ/ fascinujúci 

freezing /fri:zIÎ/ mrazivý, ľadový 

frightening /fraIt@nIÎ/ desivý 

huge /hju:dZ/  obrovský 

in the year 2050 /In D@ jI@/ v roku 2050 

inspiring /In'spaI@rIÎ/ inšpirujúci 

locals  miestni (obyvatelia) 

original /@'rIdZInl/ originál; originálny, pôvodný 

puddle /pödl/ kaluža, mláka 

puzzling  záhadný 

realistic /rI@'lIstIk/ realistický 

slogan /sl@Ug@n/ slogan 

slowly /sl@Uli/ pomaly 

thought-provoking  na zamyslenie 

thrilling /TrIlIÎ/ vzrušujúci 

tiny /taIny/ veľmi malý, maličký, drobný 

turn out /tÆ:n 'aUt/ ukázať sa (ako výsledok) 

unbelievable  neuveriteľné 

unforgettable /önf@'get@bl/ nezabudnuteľný 

upstairs /öp'ste@z/ na poschodí 

Unit 4 
agree with /@'gri: wID/ súhlasíť s 

apply for /@'plaI f@/ podať si prihlášku 

apply for a course /@'plaI fO: @ kO:s/ prihlásiť sa na kurz 

be about to /bi: @'baUt t@/ chystať sa (niečo urobiť) 

benefit from /ben@fIt frÁm/  mať prospech, ťažiť z niečoho 

choose a career /tSu:z @ k@'rI@/ vybrať si povolanie 

come of age /köm @v eIdZ/ dosiahnuť plnoletosť 

depend on /dI'pend Án/ závisieť na/od 

differ from /dIf@ frÁm/ líšiť sa od, byť iný ako 

do an apprenticeship (u-)robiť si učňovku 

do voluntary work /du: vÁl@ntri 
wÆ:k/ 

vykonávať dobrovoľnícku 
prácu 

get a degree /get @ dI'gri:/ získať titul 

get a part-time job /get @ pA:t taIm 
dZÁb/ 

dostať prácu na čiastočný 
úväzok 

get careers advice /get k@'rI@ 
@d'vaIs/ nechať si poradiť v kariére 

get married 
/get m{rId/ 

oženiť sa, vydať sa, zosobášiť 
sa 

get your hopes up /get jO: h@Up öp/ dávať si nádej, nádejať sa 

go on an exchange  ísť na výmenu 

go to college/university ísť na vysokú školu / univerzitu 

have children /h{v tSIldr@n/ mať deti 

learn to drive /lÆ:n t@ draIv/ učiť sa šoférovať 

leave home /li:v 'h@Um/ opustiť domov 

leave school /li:v sku:l/ odísť zo školy 

make new friends /meIk nju: 
frendz/ nájsť si nových priateľov 

meet with 
/mi:t wIT/ 

stretnúť sa , zoznámiť sa s 
niekým 
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pass (your) driving 
test 

/pA:s jO: draIvIÎ 
test/ zložiť vodičský test 

pass (your) exams  zložiť skúšky 

prepare for /prI'pe@ fO:/ pripraviť sa na 

rely on /rI'laI Án/ spoliehať sa na 

rent a flat /rent @ fl{t/ prenajať byt 

retire 
/rI'taI@/ 

odísť do dôchodku, ukončiť 
kariéru 

ride a moped /raId @ m@Uped/ jazdiť na mopede 

save lives /seIv lIvz/ zachraňovať životy 

set up (your) own business založiť si vlastnú firmu 

specialise in /speS@laIz In/ špecializovať sa na 

start work /stA:t wÆ:k/ začať prácu 

study abroad /stödi @'brO:d/ študovať v zahraničí 

take part in /teIk pA:t In/ zúčastniť sa 

think about /TIÎ @'baUt/ myslieť na 

travel round the 
world 

/tr{vl raUnd D@ 
wÆ:ld/ cestovať po svete 

turn /tÆ:n/ točiť (sa) 

worry about /wöri @'baUt/ obávať sa/ robiť si starosti o 

write (your) CV /raIt jO: siː viː/ napísať svoj životopis 

Unit 5 
accessories  doplnky 

aluminium /{lj@'mIni@m/ hliník; hliníkový 

bamboo /b{mbu:/ bambus; bambusový 

ban /b{n/ zákaz; zakázať 

brick /brIk/ tehla; tehlový 

build wind farms /bIld wInd fA:ms/ stavať veterné farmy 

cardboard /kA:dbO:d/ kartón 

concrete /kÁn'kri:t/ betón; betónový 

cut down trees /köt döUn tri:z/ rúbať stromy 

deforestation /dI"fÁr@'steISn/ odlesňovanie 

denim /denIm/ denim, džínsovina 

destroy /dI'strOI/ zničiť 

foam  pena 

give up plastic /gIv öp pl{stIk/ vzdať sa plastu 

harmful /hA:mfl/ škodlivý 

iron /aI@n/ železo; železný 

landfill  skládka 

leather /leD@/ koža (materiál); kožený 

look after the 
environment 

/lUk A:ft@ D@ 
In'vaIr@nm@nt/ starať sa o životné prostredie 

manufacturing  výroba 

mend clothes /mend kl@Udz/ opraviť oblečenie 

nylon /naIlÁn/ nylon; nylonový 

outfit /aUtfIt/ outfit; oblečenie 

pesticides  pesticídy 

plant trees /plA:nt tri:z/ sadiť stromy 

pollute /p@'lu:t/ znečisťovať 

polystyrene  polystyrén; polystyrénový 

protect 
endangered 
species 

/pr@'tekt 
In'deInZ@d 
spi:Si:z/ chrániť ohrozené druhy 

recycle plastic /rI'saIkl pl{stIk/ recyklovať plast 

recycle waste /rI'saIkl weIst/ recyklovať odpad 

reduce pollution /rI'dju:s 
p@'lu:S@n/ zredukovať / znížiť znečistenie 

reduce waste 
/rI'dju:s weIst/ 

zredukovať / znížiť množstvo 
odpadu 

renewable energy /rI'nju:@bl 
en@dZI/ obnoviteľná energia 

repurpose  zmeniť účel niečoho 

reuse things /rI'ju:z TIÎ/ použiť veci znova 

rock /rÁk/ skala; rocková hudba 

rubber /röb@/ guma; gumený 

sand /s{nd/ piesok 

save water /seIv wO:t@/ šetriť vodou 

solar power /sÁl@ paU@/ solárna energia 

staple /steIpl/ zošívačka 

steel /sti:l/ oceľ; oceľový 

stone /st@Un/ kameň; kamenný 

throw away /Tr@U @'weI/ zahodiť 

unwanted  nechcený, neželaný 

Unit 6 
arrest /@'rest/ zatknúť 

bully /bUli/ šikanovať 

bullying /bUliIÎ/ šikanovanie 

burglar /bÆ:gl@/ vlámač (do domu a pod.), lupič 

burglary /bÆ:gl@ri/ vlámanie 

click on a link /klIk Án @ lInk/ kliknite na odkaz 

commit fraud /kÁmIt frO:d/ spáchať podvod 

con /kÁn/ podviesť  

con /kÁn/ nevýhoda; proti- 

con artist /kÁn A:tIst/ podvodník 

cyber-bullying  kyber-šikanovanie 

detective /dI'tektIv/ detektív 

escape /I'skeIp/ utiecť 

fraud /frO:d/ podvod 

fraudster  podvodník 

guilty /gIlti/ vinný 

hack /h{k/ hacknúť 

hacker /h{k@/ hacker 

hacking /h{kIÎ/ hackovanie 

identity theft /aI'dentIti Teft/ krádež identity 

junk mail /dZöÎk meIl/ nevyžiadaná pošta 

law-abiding /lO: @"baIdIÎ/ dodržiavanie zákonov 

law-breaking  porušovanie zákonov 

login details /lÁgIn di:teIlz/ prihlasovacie údaje 

murder /mÆ:d@/ vražda 

murderer /mÆ:d@r@/ vrah 

open an 
attachment 

/@Up@n {n 
@'t{tSm@nt/ otvoriť prílohu 

phishing  phishing 

prison /prIzn/ väzenie 

protect (your)self  (o-)chráň sa 

punish /pönIS/ trestať 

rob /rÁb/ okradnúť, olúpiť 

robber /rÁb@/ zbojník, lúpežník; lupič 

robbery /rÁb@rI/ lúpež 

scam /sk{m/ podvod (hlavne finančný) 

scammer  podvodník 

scamming  podvádzanie 

shoplifter /SÁplIft@/ zlodej v obchode 

shoplifting /SÁplIftIÎ/ krádež v obchode 

smuggler /smögl@/ pašerák 

smuggling /smöglIÎ/ pašovanie 

spam /sp{m/ nevyžiadaná pošta 

steal /sti:l/ kradnúť 

stolen goods  ukradnutý tovar 

suspect /s@'spekt/ podozrivý človek 

suspicious /s@'spIS@s/ podozrivý; podozrievavý 

theft /Teft/ krádež 

thief/thieves /Ti:f/ zlodej / zlodeji 

vandal /v{ndl/ vandal 

mailto:/pr@'tekt%20In'deInZ@d%20spi:Si:z/
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vandalism /v{nd@lIzm/ vandalizmus 

victim /vIktIm/ obeť 

witness /wItnIs/  svedok; byť svedkom 

Unit 7 
add /{d/ pridať 

admit /@d'mIt/ pripustiť 

advise /@d'vaIz/ poradiť 

agree /@'gri:/ súhlasiť 

announce /@'naUns/  oznámiť 

argue /A:gju:/ hádať sa, polemizovať 

ask /A:sk/ opýtať sa 

be just in time /bi: dZöst In taIm/ byť práve včas 

be on time /bi: Án taIm/ byť načas 

Better late than 
never! 

/bet@ leIt D@n 
nev@/ Lepšie neskoro ako nikdy! 

claim /kleIm/ tvrdiť, nárokovať si; tvrdenie 

complain /k@m'pleIn/ sťažovať sa 

confirm /k@n'fÆ:m/ potvrdiť 

craze /kreIz/ šialenstvo 

deny /dI'naI/ poprieť 

explain /Ik'spleIn/ vysvetliť 

gadget 
/g{dZIt/ 

pomôcka, malý prístroj / 
zariadenie 

insist /In'sIst/ trvať na niečom 

invite /In'vaIt/ pozvať 

make a comeback  vrátiť sa 

make time for 
someone/something 

/meIk taIm fO: 
sömwön/ urobiť si na niekoho/ niečo čas 

manage (your) time /m{nIdZ jO: taIm/ riadiť svoj čas 

millennium  tisícročie 

must-have /möst h{v/ niečo, čo človek musí mať 

offer /Áf@/ ponuka; ponúknuť 

point out /point aUt/ vypichnúť, poukázať na niečo 

promise /prÁmIs/ sľub; sľúbiť 

recommend /rek@'mend/ odporučiť 

refuse /rI'fju:z/ odmietnuť 

reply /rI'plaI/ odpovedať; odpoveď 

report /rI'pO:t/ správa; podať správu 

run out of time /rön 'aUt @v/ minúť čas 

say /seI/ povedať (čo) 

suggest /s@'dZest/ navrhnúť 

tell /tel/ povedať (komu) 

There’s no time like the present! Prítomnosť sa nezopakuje, teraz 
alebo nikdy! 

Time flies when you’re having fun! Pri zábave čas letí! 

Time will tell! /taIm wIl tel/ Čas ukáže! 

video arcades 
/vIdI@U A:'keId/ 

video arkády / herňa s 
automatmi 

You can’t turn back the clock čas sa nedá vrátiť späť 

Unit 8 
accuracy /{kj@r@si/ presnosť 

accurate /{kj@r@t/ presný 

athlete /{Tli:t/ športovec, atlét 

balance 
/b{l@ns/ 

rovnováha, balans; vyvážiť, dať 
do rovnováhy 

beat /bi:t/ poraziť 

break/set a record /breIk set @ rekO:d/ prekonať/vytvoriť rekord 

champion /tS{mpi@n/ majster, šampión 

championship /tS{mpi@nSip/ majstrovstvo 

compete /k@mpi:t/ súťažiť 

confidence /kÁnfId@ns/ dôvera 

confident /kÁnfId@nt/ sebavedomý, sebaistý 

coordinated  koordinovaný 

coordination /k@U"O:dI'neISn/ koordinácia 

crisis /kraIsIs/ kríza 

do athletics /du: {T'letIks/ venovať sa atletike 

do gymnastics /du: dZIm'n{stIks/ robiť gymnastiku 

do yoga /du: j@Ug@/ cvičiť jógu 

draw attention to /drO: @'tenSn t@/ upozorniť na 

facing  tvárou v tvár 

fit /fIt/ fit, v dobrej kondícii 

fitness /fItn@s/ fitnes 

flee /fli:/ utiecť 

flexibility /fleks@'bIlIti/ flexibilita 

flexible /fleks@bl/ flexibilný, pružný 

focus /f@Uk@s/ sústrediť sa, zamerať sa 

focused  sústredený, zameraný 

forced  (vy-)nútený 

game /geIm/ hra 

go running /g@U rönIÎ/ ísť behať 

go swimming /g@U 'swImIÎ/ ísť plávať 

hold a record /h@Uld @ rekO:d/ držať rekord 

hold an event /h@Uld {n I'vent/ usporiadať udalosť 

match /m{tS/ zápas 

medal /medl/ medaila 

play basketball /pleI bA:skItbO:l/ hrať basketbal 

play football /pleI fUtbO:l/ hrať futbal 

play tennis /pleI tenIs/ hrať tenis 

play volleyball /pleI vÁlIbO:l/ hrať volejbal 

promote /pr@'m@Ut/ propagovať 

score a goal /skO: @ g@Ul/ dať gól 

skilful /skIlfl/ zručný, šikovný 

skill /skIl/ zručnosť 

speed /spi:d/ rýchlosť 

stamina /st{mIn@/ výdrž 

strength /streÎT/ sila 

strong /strÁÎ/ silný 

support /s@'pO:t/ podpora; podporovať 

team /ti:m/ tím; tímový 

tournament /tU@n@m@nt/ turnaj 

train /treIn/ vlak 

trophy /trÁfi/ trofej 

win /wIn/ vyhrať 

work out /wÆ:kaUt/ posilňovať; posilňovanie 
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