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Academy Stars 6  

Unit 1 – Wildlife and the environment 
at risk /{t rIsk/ v nebezpečí; v ohrození 

background /b{kgraUnd/ pozadie; prostredie; pôvod 

behaviour /bI'heIvj@/ správanie (sa) 

bottom /bÁt@m/ úpätie (hory); dno; spodok 

chance /tSA:ns/ šanca 

conservation /kÁns@rveIS@n/ 

ochrana; pamiatková 
starostlivosť; zachovanie 

danger /deIndZ@/ 
nebezpečenstvo (in danger - v 
nebezpečenstve, v ohrození) 

endangered /In'deInZ@d/ ohrozený (druh) 

extinct /Ik'stIÎkt/ vyhynutý; vymretý; zaniknutý 

foreground /fO:graUnd/ 
popredie; zvýrazniť; postaviť 
do popredia 

get rid of /get rId @v/ zbaviť sa (koho/čoho) 

habitat /h{bIt{t/ 
miesto výskytu (zvieraťa, 
rastliny) 

migrate /maI'greIt/ sťahovať sa; putovať 

observe /@b'zÆ:v/ 
pozorovať; všímať (si); 
dodržiavať (zvyky) 

predator /pred@t@r/ predátor; dravec 

presenter /prI'zent@/ moderátor; konferencier 

prey /preI/ korisť 

protect /pr@'tekt/ chrániť; ochraňovať 

record /rekO:d/ záznam; nahrávka; rekord 

sanctuary /s{nktSu@ri/ svätyňa; rezervácia; útulok 

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

survival /s@'vaIvl/ prežitie; vydržanie 

top /tÁp/ 
vrch; vrchol; viečko; vedúca 
pozícia  

unbelievable /önbIli:v@b@l/ neuveriteľný 

Unit 2 – Culture & history 
aim /eIm/ cieľ; účel; zmysel 

attitude /{tItju:d/ postoj; prístup; stanovisko 

childish /tSaIldIS/ detský; detinský 

develop /dI'vel@p/ vyvinúť sa 

engine /endZIn/ motor; lokomotíva 

expedition /eksp@'dISn/ výprava; expedícia; odoslanie 

fail /feIl/ 
neurobiť; prepadnúť (pri 
skúške) 

film /fIlm/ film 

hero /hI@r@U/ hrdina; idol  

journey /dZÆ:ni/ cesta 

narrow-minded /n{r@U'maIndId/ 
úzkoprsý; obmedzený; 
malicherný 

navigate /n{vIgeIt/ navigovať; riadiť 

open-minded /@Upn'maIndId/ nezaujatý; objektívny  

play back /pleI b{k/ opäť (si) prehrať; prehrávať (si) 

progress /pr@Ugres/ pokrok 

race /reIs/ súťaž; preteky 

sledge /sledZ/ sane; sánky; sánkovať sa 

South Pole /saUT p@Ul/ južný pól 

sporty /spO:ti/ 
športový; vhodný na 
šporotovanie 

succeed /s@k'si:d/ mať úspech; uspieť; podariť sa 

upside-down /öpsaId döUn/ 
hore nohami; hore dnom; 
prevrátený 

waterproof /wO:t@pru:f/ nepremokavý; vode odolný 

Unit 3 – Science fiction 
bitter /bIt@/ horký 

cope /k@Up/ 
poradiť si (s niečím); 
zvládnuť   

destroy /dI'strOI/ zničiť 

disgusting /dIs'göstIÎ/ nechutný; odporný 

familiar /f@'mIlI@/ dobre/dôverne známy 

fascinating /f{sIneItIÎ/ okúzľujúci; strhujúci 

hard /hA:d/ 
obtiažny; ťažký; náročný; 
tvrdý 

imaginative /I'm{dZIn@tIv/ vynaliezavý; nápaditý; tvorivý 

memorise /mem@raIz zapamätať si 

planet /pl{nIt/ planéta 

poisonous /pOIz@n@s/ jedovatý 

rectangular /rek't{ÎgjUl@/ obdĺžnikový; pravouhlý 

rough /röf/ drsný; hrubý 

round /raUnd/ guľatý; oblý; okrúhly 

sight /saIt/ pohľad; zrak; spozorovať 

silent /saIl@nt/ tichý; málovravný 

smooth /smu:D/  hladký 

soft /sÁft/ mäkký; hebký; tlmený 

sound /saUnd/ zvuk 

sour /saU@/ kyslý; trpký; mrzutý 

sticky /stIki/ lepkavý 

temperature /tempr@tS@/ teplota (ľahšie ochorenie) 

Unit 4 – Make it happen! 
benefit /ben@fIt/ prospech; úžitok 

bin bag /bIn b{g/ vrece na odpadky; smetník 

charity /tS{rIti/ dobročinná činnosť; charita 

community /k@m'ju:n@tI/ komunita; spoločenstvo 

damage /d{mIdZ/ škoda; poškodiť 

donate /d@U'neIt/ darovať; venovať dar 

elderly /eld@li/ (po)starší; v rokoch 

encourage /In'körIdZ/ 
povzbudiť; dodať odvahu; 
podporovať 

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

exhibition /eksI'bISn/ výstava; expozícia 

form a band /fO:m eI b{nd/ 
vytvoriť skupinu (napr. 
hudobnú) 

global /gl@Ub@l/ celkový; globálny 

green /gri:n/ zelený 

inspire /In'spaI@/ inšpirovať 

raise money /reIz 'mönI/ 

vyzbierať; získať; dať 
dohromady peniaze (na 
charitu) 

reserve /rI'zÆ:v/ (za)rezervovať; zaistiť 

rubbish /röbIS/ 
odpad(ky); smeti; nezmysel; 
blbosť 

slogan /sl@Ug@n/ 
reklamné/volebné heslo; 
slogan 

support /s@'pO:t/ fandiť; podporovať 

temperate /temp@r@t/ 

mierny (podnebie); 
umiernený; pokojný 

volunteer /vÁl@n'tI@/ 
dobrovoľník; prihlásiť sa 
dobrovoľne 

weigh /weI/ zvážiť; vážiť 

Unit 5 – Travel & arrangements 
ambitious /{mbIS@s/ ctižiadostivý; ambiciózny 

cable car /keIbl kA:/ lanovka 

cattle /k{tl/ dobytok (hovädzí) 

confident /kÁnfId@nt/ sebaistý; presvedčený 

cowboy /kaUbOI/ kovboj 

determined /dI'tÆ:mInd/ rozhodnutý; odhodlaný 
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extreme /Ik'stri:m/ nesmierny; extrémny 

forecast /fO:kA:st/ predvídať; predpovedať 

gift shop /gIft SÁp/ 
obchod s darčekovým 
tovarom 

hire /haI@/ prenajať si 

homesick /h@UmsIk/ 
smútiaci za domovom; 
nostalgický 

look forward to /lUk 'fO:w@d t@/ tešiť sa na (čo/koho) 

outdoors /aUt'dO:z/ vonku; v prírode 

plenty /plenti/ veľa; viac než dosť 

ranch /rA:ntS/ ranč; farma 

rhino /rIn@U/ nosorožec 

souvenir /su:v{'nI@/ suvenír 

sunrise /sönraIz/ východ slnka 

teepee /ti:pi:/ stan (indiánsky) 

weak  /wi:k/ slabý 

zipwire /zIpwaI@/ zjazd na kladke 

Unit 6 - Advertising 

appeal /@'pI@l/ 
páčiť sa; pozdávať sa; 
urobiť dobrý dojem 

award-winning /@'wO:d'wInIÎ/ víťazný; ocenený 

brand /br{nd/ (obchodná) značka 

capture /k{ptS@/ zachytiť 

depend on /dI'pend Án/ závisieť; záležať (na) 

effective /I'fektIv/ 
účinný; výkonný; faktický; 
skutočný 

entertaining /ent@'teInIÎ/ zábavný; (po)hostenie 

eye-catching /aI k{tSiÎ/ 
pútavý; nápadný; do očí 
bijúci; pútajúci pozornosť 

graphics /gr{fIks/ grafika 

highlight /haIlaIt/ 
zvýrazniť; upozorniť; 
najlepšia časť; melír 

impressive /Im'presIv/ pôsobivý; úchvatný 

layout /leIaUt/ usporiadanie; rozvrhnutie 

memory /mem@ri/ pamäť 

multi-player /mölti pleI@/ hra pre viacerých hráčov 

persuasive /p@'sweIsIv/ presvedčivý 

realistic /rI@'lIstIk/ 
realistický; triezvy (pohľad 
na niečo) 

review /rI'vju:/ prehľad; recenzia 

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

stand out /st{nd aUt/ vynikať; vyčnievať 

submarine /söbm@ri:n/ ponorka 

trendy /trendi/ módny 

trust /tröst/ veriť; dôverovať 

well-designed /wel dI'zaInd/ dobre navrhnutý 

Unit 7 - Sport 
achieve /@'tSi:v/ dosiahnuť (úspech) 

acrobatics /{kr@'b{tIks/ akrobacia; žonglérstvo 

amateur /{m@t@/ amatér; nadšenec 

athletic /{T'letIk/ 
atletický; urastený; 
športový 

balance /b{l@ns/ rovnováha; harmónia 

career /k@'rI@/ 
povolanie; životná dráha; 
kariéra 

competitive /k@m'pet@tIv/  
súťaživý; konkurenčný; 
konkurencieschopný 

endurance /IndjU@r@ns/ vytrvalosť; odolnosť 

fitness /fItn@s/ 
telesná kondícia; 
spôsobilosť 

flexibility /fleks@'bIlIti/ 
flexibilita; pružnosť; 
prispôsobivosť 

injured /IndZ@d/ zranený; poranený 

marathon /m{r@T@n/ maratón 

martial art /mA:Sl A:t/ bojové umenie 

mental /ment@l/ 
duševný; mentálny; 
psychický 

mixture /mIkstS@/ zmes 

persevere /pZ:rsIvI@r/ vytrvať; zotrvať 

professional /pr@'feS@nl/ profesionálny; odborný 

programme /pr@Ugr{m/ program; programovať 

proud /praUd/ hrdý; pyšný  

qualify /kwÁlIfaI/ kvalifikovať sa na 

strength /streÎT/ sila 

talent /t{l@nt/ nadanie; talent 

team spirit /ti:m spIrIt/ 
tímový duch; tímové 
vedomie 

tough /töf/ pevný; tuhý; neústupný 

Unit 8 – How the internet works 
attachment /@'t{tSm@nt/ náklonnosť; dodatok (email) 

blocked /blÁkt/ upchatý; blokovaný 

bully /bUli/ týrať; zastrašovať; šikanovať 

cyberspace /saIb@speIs/ kyber priestor 

delete /dI'li:t/ (vy)mazať 

download /daUn'l@Ud/ 
stiahnuť a uložiť (počítačové 
dáta) 

hack /h{k/ 
nabúrať sa do PC; rozsekať; 
rozrezať 

ignore /IgnO:/ nevšímať si; ignorovať 

inappropriate /In@'pr@UprI@t/ nevhodný; nemiestny 

link /lInk/ spoj; spojovať; súvisieť 

log in /lÁg In/ 
prihlásiť sa cez prístupové 
údaje (do počítača) 

nasty /nA:stI/ 
nepríjemný; protivný; 
odporný; zlý 

password /pA:swÆ:d/ heslo 

privacy settings /prIv@si setIÎs/  

súkromné nastavenia (v 
počítači) 

receive /rI'si:v/ obdržať; dostať 

rumour /ru:m@/ fáma; zvesť; klebety 

stranger /streIndZ@/ 
cudzí/neznámy človek; 
cudzinec 

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

upload /öpl@Ud/ 

nahrať (dáta do počítača/do 
súboru) 

username /ju:z@neIm/ užívateľské meno 

victim /vIktIm/ obeť 

virus /vaIr@s/ vírus 

weird /wI@d/ tajuplný; tajomný; čudný 

Unit 9 – The media 
animation /{nImeIS@n/ animácia 

announce /@'naUns/  oznámiť; ohlásiť 

audience /O:dI@ns/ diváci; publikum 

based on /beIzd An/ založený na 

cast /kA:st/ obsadenie 

CGI (computer-
generated imagery) 

/si:dZi:aI 
k@m'pju:t@ 
dZen@reItid 
ImIdZ@ri 

počítačom generované 
snímky 

costumes /kÁstju:mz/ kostýmy 

director /daI'rekt@/ riaditeľ; režisér 

evil /I:vl/ zlý; zlomyseľný; zlo 

fantasy /f{nt@si/ 
fantázia; fantastická 
literatúra 

guilty /gIlti/ vinný 

hologram /hÁl@gr{m/  hologram 
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jealous /dZel@s/ žiarlivý; závistlivý 

original /@'rIdZInl/ pôvodný; originálny 

outstanding /aUt'st{ndIÎ/ 
nápadný; význačný; 
pozoruhodný; vyčnievajúci 

plot /plÁt/ zápletka 

release /rI'li:s/ 
prepustiť (väzňa); vypustiť; 
uvoľniť 

script /skrIpt/ scenár 

set /set/ 
súprava; scéna; umiestniť; 
nastaviť 

special effects /speSl I'fekts/ zvláštne efekty 

studio /stju:dI@U/ 
ateliér; štúdio; garzónka 
(malý byt)  

version /vÆ:Zn/ verzia 

Unit 10 – A better world 
admirable /{dm@r@b@l/ obdivuhodný; úžasný 

afford /@'fO:d/ dovoliť si; dopriať si 

committed /k@'mItId/ oddaný; presvedčený 

concrete /kÁn'kri:t/ konkrétny; betón; betónový 

disease /dI’zi:z/ choroba; ochorenie 

essential /I'senSl/ 
základný; podstatný; 
hlavný 

funding /föndIÎ/ financovanie; dotovanie 

hoop /hu:p/ obruč 

initiative /I'nIS@tIv/ iniciatíva 

lack /l{k/ nedostatok 

litter /lIt@/ smeti; odpadky 

messy /mesi/ 
neporiadny; špinavý; 
zmätený 

motivate /m@UtIveIt/ motivovať; podnietiť 

passionate /p{S@n@t/ nadšený; zaujatý; vášnivý 

resources /rI'sO:sIz/ zdroje; zásoby; aktíva 

run out of /rön aUt Áv/ 
spotrebovať; dôjsť (nemať 
zásoby) 

shake /SeIk/ (za)triasť (sa); (za)trepať  

spill /spIl/ rozliať 

supportive /s@'pO:tIv/ 

chápavý; poskytujúci 
podporu/pomoc; byť 
oporou 

used /ju:zd/ použitý 

vaccines /v{ksi:nz/ vakcíny; očkovacia látka 

vision /vIZn/ 
vízia; predstava; zrak; 
výhľad 
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