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Academy Stars 5  

Unit 1 – It’s anergency! 

accident /{ksId@nt/ 
nehoda (dopravná); nešťastná 
náhoda 

alarm /@'lA:m/ poplach; poplašné zariadenie 

ambulance /{mbjUl@ns/ sanitka 

cooker /kUk@/ varič; sporák 

electricity /Ilek'trIsIti/ elektrina; elektrická energia 

embarrassed /Im'b{r@st/ zahanbený; v rozpakoch 

emergency /I'mÆ:dZ@nsi/ naliehavý prípad/stav; pohotovosť 

experiment /Ik'sperIm@nt/ pokus; experiment  

explain /Ik'spleIn/ vysvetliť; objasniť 

fire drill /faI@ drIl/ cvičný požiarny poplach 

fire engine /faI@ endZIn/ požiarnické vozidlo 

heating /hi:tIÎ/ vykurovanie; kúrenie 

hit /hIt/ zasiahnuť; trafiť (sa) 

lifeboat /laIfb@Ut/ záchranný čln 

life jacket /laIf dZ{kIt/ záchranná vesta 

million /mIlj@n/ milión 

power /paU@/ sila; moc 

rehearse /rI'hÆ:s/ skúšať; mať skúšku 

rescue boat /reskju: b@Ut/ záchranný čln 

smoke /sm@Uk/ dym; fajčiť 

whisper /wIsp@/ (za)šepkať 

Unit 2 – Life in the past 
build /bIld/ stavať; postaviť; vybudovať 

burn down /bÆ:n 'daUn/ zhorieť; vyhorieť; vypáliť 

bury /beri/ pochovať; zahrabať; zakopať 

calculator /k{lkjUleIt@/ kalkulačka 

carpet /kA:pIt/ koberec 

communicate /k@'mju:nIkeIt/ 
komunikovať; dorozumievať sa; 
hovoriť 

cottage /kÁtIdZ/ domček; chalupa; chata 

dig /dIg/ kopať; ryť 

freezing /fri:zIÎ/ 
ľadový; mrazivý; mrznúci; 
zamŕzanie 

guide /gaId/ sprievodca 

history /hIst@ri/ dejiny; história; dejepis 

ink /IÎk/ atrament 

kilometre /kI'lÁmIt@/ kilometer 

office /ÁfIs/ kancelária; úrad 

oil lamp /OIl l{mp/ olejová lampa 

portrait /pO:trIt/ portrét 

possession /p@'zeSn/ 
vlastníctvo; majetok; 
posadnutosť 

servant /sÆ:v@nt/ sluha; slúžka 

soldier /s@UldZ@/ vojak 

twenty-first century 
/twenti fÆ:st 
sentS@ri/ dvadsiate prvé storočie 

vacuum /v{kjU@m/ vysávať 

in those days /In D@Uz deIz/ v tých časoch; vtedy; v tej dobe 

Unit 3 – Adventure time 
act /{kt/ konať; správať sa; čin; skutok 

bite /baIt/ (u)hryznutie; uhryznúť 

camp /k{mp/ táboriť; tábor; kemp 

coach /k@UtS/ 
autobus; autokar; tréner; 
trénovať (koho) 

compass /kömp@s/ kompas 

delicious /dI'lIS@s/ lahodný 

explorer /Ik'splO:r@/ 
prieskumník; cestovateľ; 
bádateľ 

first aid /fÆ:st eId/ prvá pomoc 

flame /feIm/ plameň; žiara; oheň 

horrible /hÁrIbl/ hrozný; strašný  

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

instructor /In'strökt@/ inštruktor; učiteľ; tréner 

kayaking 

 

plavba na kajaku 

landscape /l{ndskeIp/ krajina 

mosquito /m@s'ki:t@U/ komár 

paddle /p{dl/ pádlovať 

put up (a tent) /pUt öp eI tent/ postaviť (stan) 

rucksack /röks{k/ batoh; ruksak 

scenery /si:n@ri/ 
kulisy (v divadle); scenéria 
(krajina) 

skiing /ski:IÎ/ lyžovanie 

sleeping bag /sli:pIÎ b{g/ spací vak 

strange /streIndZ/ čudný; zvláštny; cudzí 

view /vju:/ výhľad; rozhľad; pohľad 

wildlife /waIldlaIf/ divočina; divoká príroda 

Unit 4 – Cool jobs 
battery /b{tri/ batéria 

canteen /k{n'ti:n/ jedáleň; kantína; menza  

challenging /tS{l@ndZIÎ/ náročný; vyzývavý 

clever /klev@/ múdry; bystrý 

cloakroom /kl@Ukru:m/ šatňa 

energetic /en@'dZetIk/ čulý; aktívny; energický 

factory /f{kt@ri/ továreň 

flavour /fleIv@/ chuť; príchuť 

freeze /fri:z/ (za)mrznúť 

gardening /gA:dnIÎ/ záhradníčenie; záhradkárstvo 

gardener /gA:dn@/ záhradník; záhradkár 

gym /dZIm/ telocvičňa; telocvik 

interested in /Intr@stId In/ 
majúci záujem; zaujímajúci sa (o 
niečo) 

locker /lÁk@/ 
skrinka; priehradka 
(uzamykateľná) 

pilot /paIl@t/ pilot 

polite /p@'laIt/ zdvorilý 

rewarding /rIwO:dIÎ/ prospešný; vďačný; užitočný 

safe /seIf/ bezpečný 

spit /spIt/ slina; pľuť 

spoon /spu:n/ lyžica; lyžička 

university /ju:nI'vÆ:sIti/ 
univerzita; vysoká škola; 
univerzitný 

vet /vet/ zverolekár; veterinár 

Unit 5 – Getting around 
backwards /b{kw@dz/ dozadu; vzad 

crowded /kraUdId/ preplnený; preľudnený  

cycle path /saIkl pA:T/ cyklistický chodník 

discount /dIskaUnt/ zľava 

ferry /feri/ trajekt 

fit /fIt/ hodiť sa; zapadnúť; vyhovovať 

forwards /fO:w@ds/ dopredu; vpred 

hug /hög/ objímať (sa); objatie 

lift /lIft/ 
(z/zo)dvihnúť; vyzdvihnúť; 
nadvihnúť 

old-fashioned /@Uld 'f{Snd/ 
staromódny; starodávny; 
starobylý 

pedal /pedl/ pedál 
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polluted /p@'lu:tId/ znečistený 

popular /pÁpjUl@/ 
obľúbený; populárny; 
všeobecne rozšírený 

protect /pr@'tekt/ chrániť; ochraňovať 

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

safety equipment 
/seIfti 
I'kwIpm@nt/ bezpečnostné zariadenie 

single ticket /sIÎgl tIkIt/ jednosmerný lístok 

skyscraper /skaIskreIp@/ mrakodrap  

ticket office /tIkIt ÁfIs/ pokladňa; výdaj lístkov 

travel card /tr{vl kA:d/ cestovná karta 

virtual /vÆ:tSU@l/ virtuálny 

workshop /wÆ:kSÁp/ dielňa; seminár 

Unit 6 – How things are made 
advert /{dvÆ:t/ reklama; inzerát 

cheap /tSi:p/ lacný 

cotton /kÁtn/ 
bavlna; bavlnená tkanina; 
bavlník 

dark /dA:k/ tmavý; tma 

denim /denIm/ džínsovina 

documentary /dÁkju'mentri/ dokumentárny (film, relácia) 

dye /daI/ (za/na/pre)farbiť; farbivo 

glass /glA:s/ sklo; pohár zo skla 

harvest /hA:vIst/ žatva; (zo)žať; zber; úroda 

herb /hÆ:b/ bylina 

jeans /dZi:nz/ džínsy; texasky; rifle 

leather /leD@/ koža; kožený 

light /laIt/ svetlo; osvetlenie; svetlý 

metal /metl/ kov; kovový 

(the) news /D@ nju:z/ správy 

plastic /pl{stIk/ umelá hmota; plast; plastový 

programme /pr@Ugr{m/ program; relácia 

soft /sÁft/ mäkký; hebký; jemný 

special /speSl/ špeciálny 

throw away /Tr@U @'weI/ zahodiť 

useful /ju:sfl/ užitočný 

wood /wUd/ drevo; les(ík) 

yarn /jA:rn/ priadza; vlákno 

Unit 7 – Music and song 
accordion /@kO:rdi@n/ akordeón; ťahacia harmonika 

calendar /k{lInd@/ kalendár 

catchy /k{tSi/ príťažlivý; chytľavý 

cheerful /tSI@f@l/ veselý; radostný 

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

folk music /f@Uk/ folk; ľudová hudba 

lively /laIvli/ rušný; živý 

midnight /mIdnaIt/ polnoc 

optimistic /Ápt@'mIstIk/ optimistický 

orchestra /O:kIstr@/ orchester 

perform /p@'fO:m/ účinkovať; hrať 

pop music /pÁp mju:zIk/ 
populárna hudba; pop music 
(hudobný žáner) 

promote /pr@'m@Ut/ robiť reklamu; propagovať 

rap /r{p/ 
rap (rytmizovaná recitácia 
nahradzujúca spev) 

rehearsal /rI'hÆ:sl/ skúška; nácvik 

rhythm /rID@m/ rytmus; takt 

romantic /r@U'm{ntIk/ romantický 

tour /tU@/ cesta; zájazd; prehliadka 

tune /tju:n/ (na)ladiť; melódia 

it makes me feel 
happy 

/it meIks mi fi:l 
h{pi/ to ma robí šťastným 

it reminds me of 
/it rI'maInds mi 
@v/ pripomína mi to (čo) 

Unit 8 – Tell me a story 
astonished /@'stÁnISt/ užasnutý; udivcený; prekvapený 

bad temper /b{d temp@/ zlá nálada 

collect /k@'lekt/ 
zbierať; zastaviť sa pre; 
vyzdvihnúť (koho/čo) 

emperor /emp@r@/ cisár 

escape /I'skeIp/ utiecť 

forgive /f@'gIv/ odpustiť 

furious /fjU@rI@s/ zúrivý; nahnevaný 

hurt /hÆ:t/ bolieť; zraniť 

moral /mÁr@l/ morálny; mravný 

own /@Un/ vlastný; vlastniť 

palace /p{lIs/ palác 

powerful /paU@f@l/ silný 

rescue /reskju:/ zachrániť; záchrana 

rope /r@Up/ lano 

swan /swÁn/ labuť 

take place /teIk pleIs/ prihodiť sa; uskutočniť sa 

tied up /taId 'öp/ zaneprázdnený 

in trouble /In tröbl/ (be ~) mať ťažkosti; mať problémy 

play a trick /pleI eI trIk/ 
vystreliť si (z koho); ušiť búdu na 
(koho) 

tell lies /tel laIz/ klamať 

tell the truth /tel D@ trUT/ povedať pravdu 

Unit 9 – What’s your opinion 
against /@'genst/ proti 

app /{p/ aplikácia 

barcode /bA:k@Ud/ čiarový kód 

believe /bI'li:v/ veriť 

blame /bleIm/ viniť; obviňovať; vina; previnenie 

choice /tSOIs/ výber; voľba 

concentrate /kÁns@n'treIt/ 
sústrediť sa na; zamerať sa na 
(čo) 

debate /dI'beIt/ debatovať; diskutovať 

diet /daI@t/ strava; zvláštna diéta 

exam /Ig'z{m/ skúška 

for /f@; fO:/ pre; predložka (po dobu) 

lose /lu:z/ prehrať; stratiť 

media /mi:dI@/ médiá 

multi-tasking /mölti tA:skiÎ/ viacúrovňové spracovanie úloh 

product /prÁdökt/ výrobok; produkt 

research /rI'sÆ:tS/ výskum 

snack /sn{k/ desiata; malé občerstvenie 

sweet /swi:t/ sladký; príjemný 

teaspoon /ti:spu:n / kávová lyžička 

unfair /ön'fe@/ nespravodlivý; neférový 

What's wrong? /wÁts rÁÎ/ Čo sa stalo?; Je nejaký problém? 

Unit 10 – It’s a mystery 

behave /bI'heIv/ 
správať sa; (za)chovať sa; 
správať sa slušne/rozumne 

borrow /bÁr@U/ (vy)požičať si 

break into /breIk Int@/ 
vlámať sa; vniknúť; preniknúť 
(kam) 

cafeteria /k{f@'tI@rI@/ 
jedáleň; bufet (v nemocnici 
apod.) 

clue /klu:/ 
pomôcka; záchytný bod; návod 
(na riešenie) 
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crime /kraIm/ zločin 

culture /költS@/ kultúra 

flow /fl@U/ tok; prúd (slov, peňazí apod.) 

hobby /hÁbi/ koníček 

lie /laI/ klamať (lie - lying) 

north /nO:T/ sever 

prove /pru:v/ 
ukázať sa; dokázať; overiť; 
potvrdiť 

robbery /rÁb@rI/ lúpež; vylúpenie 

remove /rI'mu:v/ odstrániť; vyňať 

smart /smA:t/ 
elegantný; vkusný; šikovný; 
bystrý 

solve /sÁlv/ (vy)riešiť; (roz)lúštiť 

south /saUT/ juh 

statement /steItm@nt/ prehlásenie; výrok 

surface /sÆ:fIs/ povrch 

suspect /s@'spekt/ tušiť; podozrievať; podozrivý 

valuable /v{lju@bl/ cenný; hodnotný; drahocenný 

 


