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Gateway to Maturita A2  

Starter Unit 
board /bO:d/ tabuľa; doska 

board rubber /bO:d röb@/ 

leštič tabule (napr.  

špongia) 

CD player /si:di: pleI@/ CD prehrávač 

chair /tSe@/ stolička 

computer /k@m'pju:t@/ počítač 

desk /desk/ písací stôl; lavica 

dictionary /dIkS@nri/ slovník 

notebook /n@UtbUk/ zápisník; diár 

pen /pen/ pero 

pencil /pensl/ ceruzka 

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

rubber /röb@/ guma; kaučuk; gumový 

ruler /ru:l@/ pravítko 

textbook /tekstbUk/ učebnica 

black /bl{k/ čierny 

blue /blu:/ modrý 

brown /braUn/ hnedý 

dark blue /dA:k blu:/ tmavomodrý 

green /gri:n/ zelený 

grey /greI/ šedý; šedivý 

orange /ÁrIndZ/ oranžová 

pink /pIÎk/ ružová 

purple /pÆ:pl/ purpurový; fialový 

red /red/ červený 

white /waIt/ biely 

yellow /jel@U/ žltý 

Australia /O:'streIlI@/ Austrália 

Australian /Ás'treIlI@n/ Austrálčan; austrálsky 

Canada /k{n@d@/ Kanada 

Canadian /k{n@dI@n/ Kanaďan; kanadský 

England /IÎgl@nd/ Anglicko 

English /IÎglIS/ 

Angličan; angličtina;  

anglický 

Ireland /aI@l@nd/ Írsko 

Irish /aIrIS/ Ír; írčina; írsky 

Scotland /skÁtl@nd/ Škótsko 

Scottish /skÁtIS/ Škót; škótčina; škótsky 

United States of America 
/jU'naItId steIts 
@v @'merIk@/ Spojené štáty Americké 

American /@'merIk@n/ Američan; americký 

Monday /möndeI/ pondelok 

Tuesday /tju:zdeI/ utorok 

Wednesday /wenzdeI/ streda 

Thursday /TÆ:zdeI/ štvrtok 

Friday /fraIdeI/ piatok 

Saturday /s{t@deI/ sobota 

Sunday /söndeI/ nedeľa 

January /dZ{njU@ri/ január 

February /febrU@ri/ február 

March /mA:tS/ marec 

April /eIpr@l/ apríl 

May /meI/ máj 

June /dZu:n/ jún 

July /dZu'laI/ júl 

August /O:g@st/ august 

September /sep'temb@/ september 

October /Ák't@Ub@/ október 

November /n@U'vemb@/ november 

December /dI'semb@/ december 

first (1st) /fÆ:st/ prvý 

second (2nd) /sek@nd/ druhý 

third (3rd) /TÆ:d/ tretí 

fourth (4th) /fO:T/ štvrtý 

fifth (5th) /fIfT/ piaty 

sixth (6th) /sIksT/ šiesty 

seventh (7th) /sev@nT/ siedmy 

eighth (8th) /eItT/ ôsmy 

ninth (9th) /naInT/ deviaty 

tenth (10th) /tenT/ desiaty 

eleventh (11th) /I'lev@nT/ jedenásty 

twelfth (12th) /twelfT/ dvanásty 

thirteenth(13th) /TÆ:'ti:nT/ trinásty 

fourteenth (14th) /fO:'ti:nT/ štrnásty 

fifteenth (15th) /fIf'ti:nT/ pätnásty 

sixteenth (16th) /sIks'ti:nT/ šestnásty 

seventeenth (17th) /sev@n'ti:nT/ sedemnásty 

eighteenth (18th) /eI'ti:nT/ osemnásty 

nineteenth (19th) /naIn'ti:nT/ devätnásty 

twentieth (20th) /tweni@T/ dvadsiaty 

twenty-first (21st) /twenti fÆ:st/ dvadsiaty prvý 

thirty-first (31st) /TÆ:ti fÆ:st/ tridsiaty prvý 

aunt /A:nt/ teta; stryná 

brother /bröD@/ brat 

cousin /közn/ bratranec; sesternica 

daughter /dO:t@/ dcéra 

father /fA:D@/ otec 

grandchildren /gr{ntSIldr@n/ vnúčatá 

granddaughter /gr{ndO:t@/ vnučka 

grandfather /gr{nfA:D@/ starý otec; dedko 

grandmother /gr{nmöD@/ stará mama; babička 

grandparents /gr{npe@r@nts/ starí rodičia 

grandson /gr{nsön/ vnuk 

husband /hözb@nd/ manžel 

mother /möD@/ matka 

nephew /nefju:/ synovec 

niece /ni:s/ neter 

parent /pe@r@nt/ rodič 

sister /sIst@/ sestra 

son /sön/ syn 

uncle /öÎkl/ strýko 

wife /waIf/ manželka 

beard /bI@d/ brada 

black hair /bl{k he@/ čierne vlasy 

blue eyes /blu: aIz/ modré oči 

brown eyes /braUn aIz/ hnedé oči 

dark hair /dA:k he@/ tmavé vlasy 

fair hair /fe@ he@/ svetlé/plavé vlasy 

glasses /glA:sIz/ okuliare 

green eyes /gri:n aIz/ zelené oči 

long hair /lÁÎ he@/ dlhé vlasy 

moustache /m@'stA:S/ fúzy 

red hair /red he@/ ryšavé vlasy 

short /SO:t/ krátky; nízky (postavou) 

short hair /SO:t he@/ krátke vlasy 

tall /tO:l/ vysoký; veľký 

thin /TIn/ chudý; tenký 
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act out /{kt 'aUt/ 

zahrať; predvádzať  

(divadlo) 

add /{d/ pridať; pripočítať 

alternative /O:l'tÆ:n@tIv/ 

alternatívny/e; iná  

možnosť 

answer /A:ns@/ odpoveď; odpovedať 

can /k{n/ môcť 

change /tSeIndZ/ zmeniť; vymeniť; zmena 

check /tSek/ 

prekontrolovať;  

(s)kontrolovať 

choose /tSu:z/ vybrať (si) 

compare /k@m'pe@/ porovnať; porovnávať 

complete /k@m'pli:t/ 

doplniť; dokončiť; úplný;  

kompletný 

conversation /kÁnv@'seISn/ konverzácia 

correct /k@'rekt/ správny 

description /dI'skrIpSn/ popis 

dialogue /daI@lÁg/ dialóg; rozhovor 

different /dIfr@nt/  rozdielny; iný 

discover /dIs'köv@/ objaviť 

draw /drO:/ (na)kresliť 

false /fO:ls/ falošný; chybný 

fill in /fIl In/ vyplniť; doplniť 

gap /g{p/ medzera; priepasť 

guess /ges/ hádať; uhádnuť 

how /haU/ ako 

if necessary /If nes@sri/ ak je to nutné; potrebné 

language /l{ÎgwIdZIz/ jazyk 

letter (of alphabet) /let@ @v {lf@bet/ písmeno; list 

list /lIst/ zoznam 

listen /lIsn/ počúvať 

look /lUk/ vyzerať; vypadať 

match /m{tS/ ladiť; hodiť sa; zápas 

mean /mi:n/ znamenať 

object /ÁbdZekt/ predmet 

partner /pA:tn@/ partner/ka 

photo /f@Ut@U/ fotka 

picture /pIktS@/ obraz 

practise /pr{ktIs/ cvičiť; precvičovať 

question /kwestS@n/ otázka 

read /rI:d/ čítať 

repeat /rI'pi:t/ opakovať 

say /seI/ povedať; hovoriť 

sorry /sÁri/ pociťujúci ľútosť; je mi ľúto 

spell /spel/ hláskovať 

table /teIbl/ stôl; tabuľka 

take it in turns /teIk It In tÆrns/ striedať sa; ísť v poradí 

translate /tr{ns'leIt/ preložiť; prekladať 

true /tru:/ pravdivý 

understand /önd@'st{nd/ (po)rozumieť 

what /wÁt/ čo; aký 

who /hu:/ ktorý; kto 

word /wÆ:d/ slovo 

work /wÆ:k/ pracovať; práca 

write /raIt/ (na)písať 

adjective /{dZIktIv/ prídavné meno 

affirmative /@fÆrm@tIv/ kladná; oznamovacia veta 

apostrophe /@pÁstr@fi/ apostrof 

contraction /k@n'tr{kSn/ stiahnutý; skrátený 

negative /neg@tIv/ záporný; negatívny 

noun /naUn/ podstatné meno 

phrase /freIz/ slovné spojenie; fráza 

plural /plUr@l/ množné číslo 

possessive /p@'zesIv/ privlastňovacie  

pronoun /prÁnaUn/ zámeno 

sentence /sent@ns/ veta 

short answer /SO:t A:ns@/ krátka odpoveď 

singular /sIÎgj@l@/ jednotné číslo 

subject /söbdZIkt/ predmet (v škole) 

verb /vÆ:b/ sloveso 

again /@'gen/ znova; opäť 

birthday /bÆ:TdeI/ narodeniny 

date /deIt/ dátum; schôdzka 

end /end/ koniec 

family tree /f{m@li tri:/ rodokmeň 

favourite /feIvr@t/ obľúbený; najmilší 

friend /frend/ priateľ/ka 

half past /hA:f pA:st/ pol (koľkej- udávanie času) 

how old /haU @Uld/ ako starý (koľko ročný) 

meet /mi:t/ stretnúť sa; zoznámiť sa 

middle /mIdl/ stredný 

name /neIm/ meno 

new /nju:/ nový 

nice /naIs/ 

pekný; milý; príjemný  

(povahou) 

o’clock /@ klÁk/ 

celá hodina (pri vyjadrení  

času) 

other /öD@/ iný 

quarter /kwO:t@/ 

štvrť (pri vyjadrení času);  

štvrtina 

similar /sIm@l@/ podobný 

singer /sIÎ@/ spevák 

start /stA:t/ začať; začiatok; štart 

student /stju:d@nt/ študent 

today /t@'deI/ dnes 

tomorrow /t@'mÁr@U/ zajtra 

win /wIn/ zvíťaziť; vyhrať 

Unit 1 – It's my life 
art /A:t/ výtvarná výchova; umenie 

biology /baI'Ál@dZi/ biológia 

chemistry /kemIstri/ chémia 

do homework /dU: h@UmvÆ:k/ (u)robiť domácu úlohu 

English /IÎglIS/ Angličan; angličtina; anglický 

finish school /fInIS sku:l/ skončiť školu 

French /frentS/ 

francúzština; Francúz;  

francúzsky 

geography /dZI'Ágr@fi/ zemepis; geografia 

German /dZÆ:m@n/ nemčina; Nemec; nemecký 

get dressed /get drest/ obliecť sa 

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 

have a break /h{v @ breIk/ mať prestávku 

have breakfast /h{v brekf@st/ raňajkovať 

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

have lunch /h{v löntS/ obedovať 

history /hIst@ri/ dejepis; história; dejiny 
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ICT (Information and 
Communication 
Technology) 

aI si: ti: 
/Inf@'meISn {nd 
k@mju:nI'keISn 
tek'nÁl@dZi/ 

informačno-komunikačné  

technológie 

maths /m{Ts/ matematika 

music /mju:zIk/ hudba; noty 

PE (physical education) 
pi: i: /fIzIk@l 
edZU'keISn/ telesná výchova 

physics /fIzIks/ fyzika 

Spanish /sp{nIS/ 

španielčina; Španiel;  

španielsky 

start school /stA:t sku:l/ začať chodiť do školy 

chat online /tS{t Án'laIn/ 

rozprávať sa online;  

četovať 

dance /dA:ns/ tancovať; tanec 

do sport /du: 'spO:t/ športovať 

draw /drO:/ (na)kresliť 

go out with friends 
/g@U aUt wIT 
frendz/ ísť von s priateľmi 

go shopping /g@U SÁpIÎ/ ísť nakupovať 

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

play the guitar/piano 
/pleI D@ gItA: 
pi'{n@U/ hrať na gitare/klavíri 

read /rI:d/ čítať 

surf the Internet /sÆ:f Di: 'Int@net/ surfovať na internete 

take photos /teIk f@Ut@Uz/ fotiť; fotografovať 

watch films /wÁtS filmz/ pozerať filmy 

cinema /sIn@m@/ kino 

fast-food restaurant 
/fA:st fu:d 
rest@rÁnt/ 

reštaurácia s rýchlym  

občerstvením 

library /laIbr@ri/ knižnica 

museum /mju'zi:@m/ múzeum 

park /pA:k/ park 

shopping centre /SÁpIÎ sent@/ nákupné stredisko 

sports centre /spO:ts sent@/ športové centrum 

stadium /steIdI@m/ štadión 

swimming pool /swImIÎ pu:l/ 

(plavecký) bazén;  

kúpalisko 

theatre /TI@t@/ divadlo 

angry /{Îgri/ 

nahnevaný; rozhnevaný;  

rozčúlený 

anybody /enibÁdi/ 

ktokoľvek; nikto (v zápornej 

 vete) 

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

awesome /O:s@m/ úžasný; úctyhodný 

brilliant /brIlI@nt/ 

vynikajúci; báječný; veľmi  

nadaný 

calm /kA:m/ kľudný; tichý; kľud; ticho 

combat /kÁmb{t/ bojovať; zápasiť; boj; 

comic /kÁmIk/ humorný; komik 

concentrate /kÁns@n'treIt/ 

sústrediť sa; zamerať sa  

na 

concert /kÁns@t/ koncert 

creative /krI'eItIv/ tvorivý; kreatívny 

deal with /di:l wID/ 

zaoberať sa (čím); riešiť;  

vybavovať 

difficult /dIfIklt/ obťažný; ťažký/náročný 

emotion /I'm@USn/ cit; emócie; rozrušenie 

energy /en@dZi/ energia; sila 

e-reader /i: rI:d@/ elektronická čítanka 

famous /feIm@s/ slávny; známy 

food /fu:d/ strava; jedlo 

forum /fO:r@m/ fórum 

friend of mine /frend @v maIn/ môj priateľ/kamarát 

good /gUd/ dobrý 

great /greIt/ skvelý; úžasný; veľký 

guy /gaI/ chlapík; chlap 

happy /h{pi/ šťastný; spokojný 

healthy /helTi/ zdravý 

imagine /I'm{dZIn/ predstaviť si; vymýšľať si 

industry /Ind@stri/ priemysel 

kid /kId/ dieťa; decko 

know /n@U/ vedieť; poznať 

like /laIk/ mať rád; páčiť sa 

love /löv/ milovať; mať veľmi rád 

lunchtime /lantStaIm/ doba obeda; poludnie 

magazine /m{g@'zi:n/ časopis 

Miss /mIs/ slečna 

natural /n{tS@r@l/ prirodzený; prírodný 

near /nI@/ blízko; neďaleko 

OK/okay /@U'keI/ OK; áno 

ordinary /O:dnri/ bežný; normálny; obyčajný 

perhaps /p@'h{ps/ možno; snáď 

pet /pet/ domáce zvieratko; miláčik 

photography /f@'tÁgr@fi/ fotografia; fotografovanie 

react(to) /ri{kt t@/ reagovať 

relaxed /rI'l{kst/ odpočinutý; kľudný 

revision /rI'vIZn/ opakovanie 

sad /s{d/ smutný; nešťastný 

Sir /sÆ:/ pán (oslovenie) 

sky /skaI/ obloha 

slow /sl@U/ pomalý 

somebody /sömb@di/ niekto 

sometimes /sömtaImz/ niekedy 

special /speSl/ špeciálny 

stress /stres/ stres; napätie; prízvuk; dôraz 

stress(out) /stres aUt/ zdôrazniť 

stressed (out) /strest aUt/ vystresovaný; vynervovaný 

stressful /stresfl/ stresový 

teen /ti:n/ tínedžer; tínedžerský 

tell /tel/ povedať; rozprávať (o) 

usual /ju:ZU@l/ obvyklý; zvyčajný 

video message /vIdI@U mesIdZ/ video odkaz 

want /wÁnt/ chcieť 

weekend /wi:k'end/ víkend 

worried /wörId/ znepokojený; ustarostený 

Unit 2 – Around the house 
bathroom /bA:Tru:m/ kúpeľňa 

bedroom /bedru:m/ spálňa 

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

garage /g{rA:Z/ garáž 

garden /gA:dn/ záhrada 

hall /hO:l/ hala; (pred)sieň 

kitchen /kItS@n/ kuchyňa 

living room /lIvIÎ ru:m/ obývačka 

armchair /A:mtSe@/ kreslo 

bath /bA:T/ vaňa 

bed /bed/ posteľ 

CD player /si:di: pleI@/ CD prehrávač 

chair /tSe@/ stolička 

clock /klÁk/ hodiny (nástenné) 

computer /k@m'pju:t@/ počítač 

cooker /kUk@/ sporák; varič 

mailto:/vIdI@U%20mesIdZ/
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cupboard /köb@d/ 
skriňa s policami; 
kredenc 

desk /desk/ písací stôl; lavica 

DVD player /di: vi: di: pleI@/ DVD prehrávač 

fridge /frIdZ/ chladnička 

games console /geImz k@ns@Ul/ konzola na hry 

lamp/light /l{mp laIt/ lampa/svetlo 

microwave /maIkr@weIv/ mikrovlnná rúra 

mirror /mIr@/ zrkadlo 

painting/poster /peIntIÎ p@Ust@/ maľba/plagát 

phone /f@Un/ telefón 

radiator /reIdI"eIt@/ radiátor 

shelf /Self/ polica; regál 

shower /SaU@/ sprchový kút; sprcha 

sink /sIÎk/ drez 

sofa /s@Uf@/ pohovka; gauč 

table /teIbl/ stôl; tabuľka 

toilet /tOIl@t/ záchod; toaleta 

TV /ti: vi:/ televízia; TV 

washing machine /wÁSIÎ m@'Si:n/ pračka 

window /wInd@U/ okno 

cook /kUk/ variť; kuchár 

do the ironing /dU: D@ aIr@nIÎ/ žehliť 

do the shopping /dU: D@ SÁpIÎ/ nakupovať; robiť nákup 

do the washing /du: D@ wÁSIÎ/ prať (prádlo) 

lay the table /leI D@ teIb@l/ prestrieť stôl 

make the bed /meIk D@ bed/ ustlať posteľ 

take the rubbish out /teIk D@ röbIS aUt/ vyniesť smeti 

tidy up /taIdi öp/ upratať 

wash the dishes /wÁS D@ dISIz/ umývať riad 

access /{kses/ 

prístup; vstup; dostať sa  

(k niečomu/do niečoho) 

affect /@'fekt/ ovplyvniť; postihnúť 

bill (US = bank note) /bIl b{Îk n@Ut/ bankovka; účet/účtenka 

can /k{n/ plechovka 

canned /k{nd/ 

konzervované  

v plechovke 

cloud /klaUd/ mrak; oblak 

container /k@n'teIn@/ nádoba 

empty /emptI/ prázdny 

enormous /I'nO:m@s/ obrovský; nesmierny 

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

equipment /I'kwIpm@nt/ 

vybavenie; zariadenie; 

 náradie 

even /i:v@n/ dokonca; ba aj 

fountain /faUnt@n/ fontána; vodotrysk 

full /fUl/ plný; naplnený; celý 

inside /InsaId/ vnútri; dovnútra 

jumper /dZömp@/ ľahký sveter; mikina 

lake /leIk/ jazero 

leaflet /li:fl@t/ leták; prospekt 

location /l@U'keISn/ poloha; umiestnenie 

long-distance /lÁÎ 'dIst@ns/ 

veľká vzdialenosť;  

diaľkový 

main /meIn/ hlavný 

outdoor /aUtdO:/ 

nachádzajúci sa  

vonku/určený na  

používanie vonku 

outside /aUt'saId/ vonku 

packaging /p{k@dZIÎ/ balenie; obal 

painting /peIntIÎ/ 

maľba; obraz; 
maľovanie; 

 maliarstvo 

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

polluted /p@'lu:tId/ znečistený 

pollution /p@'lu:S@n/ znečistenie; zašpinenie 

power /paU@/ sila; moc 

present /preznt/ dar; darček 

recycle /rI'saIkl/ recyklovať 

reduce /rI'dju:s/ zredukovať; zmenšiť 

reuse /rI'ju:z/ znovu použiť 

run (a tap) /rön eI t{p/ 

bežať; nechať bežať  

(vodovodný kohútik) 

save /seIv/ šetriť; sporiť 

seabird /si:bÆ:d/ morský vták 

separate /sep@r@t/ oddelený; oddeliť 

size /saIz/ veľkosť; číslo 

standby /st{ndbaI/ pohotovostný režim 

step /step/ krok; urobiť krok 

study /stödi/ študovať 

synthetic /sIn'TetIk/ umelý; syntetický 

tap /t{p/ 
kohútik (vodovodný); 
pípa 

throw away /Tr@U @'weI/ 
zahodiť; vyhodiť; 
premeškať 

together /t@'geD@/ spolu; spoločne 

tonne /tön/ tona 

top /tÁp/ tričko; vrchol 

tradition /tr@'dISn/ tradícia 

T-shirt /ti: SÆ:t/ tričko 

turn down /tÆ:n daUn/ stlmiť; stíšiť; zoslabiť 

turn off /tÆ:n Áf/ vypnúť; zhasnúť 

turn on /tÆ:n Án/ zapnúť; zažať 

turn up /tÆ:n öp/ objaviť sa 

twice /twaIs/ dvakrát 

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

wall /wO:l/ stena 

wood /wUd/ drevo; les(ík) 

Gateway to exams: Units 1 - 2 

court /kO:t/ kurt; dvorec 

energy bar /en@dZi bA:/ energetická tyčinka 

every /evri/ každý 

session /seSn/ zasadanie; schôdza 

skate park /skeIt pA:k/ park na skejting 

skateboarding /skeItbO:dIÎ/ jazda na skateboarde 

special /speSl/ špeciálny 

summer /söm@/ leto 

training /treInIÎ/ tréning; výcvik 

Unit 3 – Fitness fanatics 
ankle /{Îkl/ členok 

arm /A:m/ rameno; paža 

back /b{k/ chrbát; zadný; späť 

chest /tSest/ hruď; hrudník 

ear /I@/ ucho; sluch 

elbow /elb@U/ lakeť 

face /feIs/ tvár 

finger /fIÎg@/ prst (na ruke) 

foot/feet /fUt//fi:t/ noha (chodidlo) 

hand /h{nd/ ruka 

head /hed/ hlava 

knee /ni:/ koleno 

mailto:/en@dZi%20bA:/
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leg /leg/ noha 

mouth /maUT/ ústa 

neck /nek/ krk; hrdlo (fľaše) 

nose /n@Uz/ nos 

shoulder /S@Uld@/ plece; rameno 

stomach /stöm@k/ žalúdok; brucho 

toe /t@U/ prst (na nohe) 

wrist /rIst/ zápästie 

climb /klaIm/ (vy)liezť; (vy)šplhať sa 

dive /daIv/ potápať sa; skákať do vody 

fall /fO:l/ padať; spadnúť 

hit /hIt/ 

zasiahnuť; trafiť (sa) do  

niečoho 

jump /dZömp/ skočiť; skákať 

kick /kIk/ kopať; kopnúť 

rest /rest/ 

odpočinok; oddych;  

oddychovať 

ride(a horse/bike) /raId @ hO:s baIk/ jazdiť (na koni, bicykli) 

run /rön/ bežať; utekať; beh 

skate /skeIt/ korčuľovať 

ski /ski:/ lyžovať 

swim /swIm/ plávať 

baseball /beIsbO:l/ baseball 

basketball /bA:skItbO:l/ basketbal 

climbing /klaImIÎ/ lezenie; horolezectvo 

cycling /saIklIÎ/ cyklistika; jazda na bicykli 

diving /daIvIÎ/ potápanie; skoky do vody 

fishing /fISIÎ/ 

rybolov; rybárčenie;  

chytanie rýb 

football /fUtbO:l/ futbal; lopta na futbal 

golf /gÁlf/ golf 

gymnastics /dZIm'n{stIks/ gymnastika 

horse-riding /hO:sraIdIÎ/ jazdenie na koni 

ice skating /aIs skeItIÎ/ korčuľovanie 

judo /dZu:d@U/ džudo; judo 

rugby /rögbi/ ragby 

running /rönIÎ/ beh (šport); behanie 

sailing /seIlIÎ/ plachtenie 

skiing /ski:IÎ/ lyžovanie 

swimming /swImIÎ/ plávanie 

table tennis /teIbl tenIs/ stolný tenis; pingpong 

tennis /tenIs/ tenis 

volleyball /vÁlIbO:l/ volejbal 

bat /b{t/ 

pálka (na baseball);  

netopier 

cliff /klIf/ útes 

consecutively /k@nsekjUtIvli/ 

následne; postupne;  

idúc po sebe 

crazy /kreIzi/ šialený; bláznivý 

flexibility /fleks@'bIlIti/ flexibilita; pružnosť 

flexible /fleks@bl/ pružný; flexibilný; ohybný 

floor /flO:/ podlaha; podlažie 

heart /hA:t/ srdce; srdečný 

heavy /hevi/ ťažký 

height /haIt/ výška 

high /haI/ vysoký; vysoko 

hurt /hÆ:t/ (z)raniť 

impact /Imp{kt/ dopad; vplyv; účinok 

impression /Im'preSn/ dojem 

insult /Insölt/ uraziť; urážka 

mistake /mI'steIk/ chyba 

muscle /mösl/ sval 

net /net/ sieť 

player /pleI@/ hráč 

popularity /pÁpjU'l{r@ti/ popularita; obľúbenosť 

protect /pr@'tekt/ chrániť; ochraňovať 

racket /r{kIt/ raketa (športová) 

respect /rI'spekt/ 

rešpekt; ohľad;  

rešpektovať 

safely /seIfli/ bezpečne 

sign /saIn/ znamenie; znak; podpísať 

spectacular /spek't{kjUl@/ veľkolepý; honosný 

splash /spl{S/ senzácia; striekať; šplechnutie 

stamina /st{mIn@/ vytrvalosť; výdrž; životná sila 

strength /streÎT/ sila 

strong /strÁÎ/ silný 

theory /TI@ri/ teória 

touch /tötS/ dotyk; kontakt; dotknúť sa 

train /treIn/ vlak; trénovať 

Unit 4 – Tourist information 
Argentina /A:dZ@n'ti:n@/ Argentína 

Argentinian /A:dZ@n'tInI@n/ argentínsky; Argentínčan 

Brazil /br@'zIl/ Brazília 

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

China /tSaIn@/ Čína 

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

Czech Republic /tSek rI'pöblIk/ Česká republika 

Czech /tSek/ český; Čech 

Egypt /i:dZIpt/ Egypt 

Egyptian /I'dZIpSn/ egyptský 

France /frA:ns/ Francúzsko 

French /frentS/ Francúz; francúzština 

The United Kingdom (UK) 
/Di: jU'naItId 
kIÎd@m ju: 'keI/ Spojené kráľovstvo 

British /brItIS/ Brit; britský 

Greece /gri:s/ Grécko 

Greek /gri:k/ Grék; grécky 

Ireland /aI@l@nd/ Írsko 

Irish /aIrIS/ Ír; írčina; írsky 

Italy /It@li/ Taliansko 

Italian /I't{lI@n/ Talian; taliančina; taliansky 

Japan /dZ@'p{n/ Japonsko 

Japanese /dZ{p@'ni:z/ Japonec; japonský; japončina 

Mexico /meksIk@U/ Mexiko 

Mexican /meksIk@n/ Mexičan; mexický 

Peru /p@'ru:/ Peru 

Peruvian /p@ru:vi@n/ Peruáčan; peruánsky 

Poland /p@Ul@nd/ Poľsko 

Polish /p@UlIS/ Poliak; poľský, poľština 

Russia /röS@/ Rusko 

Russian /röSn/ Rus/ka; ruský; ruština 

Scotland /skÁtl@nd/ Škótsko 

Scottish /skÁtIS/ Škót; škótsky; škótčina 

Slovakia /sl@U'v{ki@/ Slovensko 

Slovak /sl@U'v{k/ Slovák; slovenský; slovenčina 

Spain /speIn/ Španielsko 

Spanish /sp{nIS/ 

Španiel; španielsky;  

španielčina 

Switzerland /swIts@l@nd/ Švajčiarsko 

Swiss /swIs/ Švajčiar; švajčiarsky 

The United States (US) 
/Di: jU'naItId 
steIts ju: @s/ Spojené štáty Americké 

mailto:/k@nsekjUtIvli/
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American /@'merIk@n/ Američan; americký 

Turkey /tÆ:ki/ Turecko 

Turkish /tÆ:kIS/ Turek; turecký; turečtina 

Ukraine /ju:'kreIn/ Ukrajina 

Ukrainian /ju:'kreIni@n/ 

Ukrajinec; ukrajinský;  

ukrajinčina 

book /bUk/ kniha 

guidebook /gaId bUk/ sprievodca (kniha) 

luggage /lögIdZ/ batožina; batožinový 

package holiday /p{kIdZ hÁl@deI/ (turistický) zájazd; zájazd s CK 

passport /pA:spO:t/ (cestovný) pas 

sightseeing /saItsi:IÎ/ 

prehliadka pamätihodností; 

 okružná prehliadka 

souvenir /su:v{'nI@/ suvenír 

ticket /tIkIt/ 

(cestovný) lístok;  

vstupenka 

travel agency /tr{v@l 'eIdZ@nsI/ cestovná kancelária 

trip/excursion /trIp Iks'kÆ:Sn/ výlet; exkurzia 

bike /baIk/ bicykel 

boat /b@Ut/ čln; loď(ka) 

bus /bös/ autobus 

car /kA:/ auto 

coach /k@UtS/ 

(diaľkový/zájazdový)  

autobus; autokar 

helicopter /helIkÁpt@/ vrtuľník; helikoptéra 

lorry /lÁri/ nákladné auto; kamión 

moped /m@Uped/ moped; malý motocykel 

motorbike /m@Ut@baIk/ motocykel; motorka 

plane /pleIn/ lietadlo 

ship /SIp/ loď 

taxi /t{ksi/ taxi; taxík 

the Underground /Di: önd@graUnd/ 

metro; podzemná 

 železnica 

train /treIn/ vlak 

tram /tr{m/ električka 

van /v{n/ dodávka 

adventurous /@d'ventS@r@s/ 

dobrodružný; podnikavý;  

riskujúci 

baseball cap /beIsbO:l k{p/ 

baseballová čiapka;  

šiltovka 

cannon /k{n@n/ kanón; delo 

citizen /sItIzn/ občan 

civilised /sIv@laIzd/ civilizovaný; slušný 

clever /klev@/ chytrý; bystrý; šikovný 

company /kömp@ni/ spoločnosť 

crime /kraIm/ zločin 

destination /destI'neISn/ 

miesto určenia; cieľ;  

destinácia 

discovery /dIs'köv@rI/ objav; zistenie; odhalenie 

enterprise /ent@rpraIz/ 

podnik; podnikanie;  

podnikavosť 

flip-flop /flIp flÁp/ sandále (flip-flop) 

honeymoon /hönImu:n/ 

svadobná cesta; medové  

týždne 

hunt /hönt/ 

loviť; pátrať;  

prenasledovať 

imaginative /I'm{dZIn@tIv/ 

vynaliezavý; nápaditý;  

tvorivý 

luckily /lök@lI/ našťastie 

monument /mÁnjum@nt/ 

pamätník; pomník;  

monument 

product /prÁdökt/ výrobok; produkt 

responsible /rI'spÁns@bl/ zodpovedný 

sales /seIlz/ 

odbyt; tržba; obrat  

z predaja 

sandal /s{nd@l/ sandále 

sell /sel/ predávať 

share /Se@/ 

zdieľať (niečo); podieľať sa 

 (na niečom); podeliť 

shocked /SÁkt/ šokovaný 

shoot /Su:t/ strieľať; (vy)streliť 

shortbread /SO:tbred/ 

linecké cesto; sušienka 

 (z lineckého cesta) 

success /s@k'ses/ úspech; zdar 

successful /s@k'sesf@l/ úspešný 

sunglasses /sönglA:sIz/ slnečné okuliare 

temple /templ/ svätyňa; chrám 

towel /taU@l/ uterák; osuška 

traveller /tr{v@l@/ cestovateľ 

Gateway to exams: Units 3 - 4 

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

goal /g@Ul/ bránka; gól; cieľ 

salt /sO:lt/ soľ 

score /skO:/ 

získať bod; streliť gól;  

skórovať 

substitute /söbstItju:t/ 

nahradiť; vymeniť; zameniť;  

náhrada 

underwater /önd@wO:t@/ pod vodou; podmorský 

Unit 5 – Great works 
clinic /klInIk/ klinika 

factor /f{kt@/ faktor 

garage /g{rA:Z/ garáž; (auto) servis 

hospital /hÁspItl/ nemocnica 

office /ÁfIs/ kancelária; úrad 

outdoors /aUt'dO:z/ vonku; v prírode 

restaurant /rest@rÁnt/ reštaurácia 

school/university 
/sku:l 
ju:nI'vÆ:sIti/ škola/univerzita 

shop /SÁp/ obchod; nakupovať 

studio /stju:dI@U/ ateliér; štúdio; garsónka 

actor /{kt@/ herec 

actress /{ktr@s/ herečka 

artist /A:tIst/ umelec; výtvarník 

builder /bIld@/ stavbár 

bus/taxi/lorry driver 
/bös t{ksi lÁri 
draIv@/ 

vodič  

autobusu/taxíka/kamiónu 

businessman /bIzn@sm{n/ obchodník; podnikateľ 

businesswoman /bIzn@swUm@n/ podnikateľka; obchodníčka 

cleaner /kli:n@/ čistič(ka); upratovač(ka) 

cook /kUk/ variť; kuchár 

dentist /dentIst/ zubár; zubný lekár 

doctor /dÁkt@/ lekár; doktor 

engineer /endZI'nI@/ technik; inžinier 

farmer /fA:m@/ farmár; poľnohospodár 

footballer /fUtbO:l@/ futbalista 

hairdresser /he@dres@/ kaderník; kaderníčka 

journalist /dZÆ:n@lIst/ novinár; žurnalista 

mechanic /m@'k{nIk/ mechanik 

nurse /nÆ:s/ 

zdravotná sestra;  

ošetrovateľka 

secretary /sekr@t@ri/ sekretárka; tajomník 
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shop assistant /SÁp @'sIst@nt/ predavač/ka 

singer /sIÎ@/ spevák; speváčka 

teacher/professor /ti:tS@ pr@'fes@/ učiteľ/profesor 

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

writer/author /raIt@ O:T@/ spisovateľ/autor 

art /A:t/ umenie; výtvarná výchova 

ballet /b{leI/ balet 

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

composer /k@m'p@Uz@/ skladateľ 

dancer /dA:ns@/ tanečník/tanečníčka 

director /daI'rekt@/ riaditeľ 

film /fIlm/ film; filmovať 

literature /lItr@tS@/ literatúra 

musician /mju:'zISn/ hudobník 

novelist /nÁv@lIst/ 

románopisec; spisovateľ  

románov 

opera /Ápr@/ opera 

painter /peInt@/ maliar 

playwright /pleIraIt/ autor divadelných hier 

poet /p@UIt/ básnik; poet 

poetry /p@U@tri/ poézia; báseň 

theatre /TI@t@/ divadlo 

ambition /{m'bISn/ 

ctižiadosť; ambícia; túžba; 

 želanie 

award /@'wO:d/ 

odmena; vyznamenanie;  

oceniť; uložiť (pokutu) 

behaviour /bI'heIvj@/ správanie 

benefit /ben@fIt/ 

úžitok; osoh; prínos;  

príspevok (finančný) 

best-seller /best'sel@/ 

bestseller;  

najpredávanejšia kniha 

blurb /blÆ:b/ 

upútavka; nakladateľská  

reklama (na záložke knihy) 

celebrity /s@'lebrIti/ 

známa osobnosť;  

celebrita 

chapter /tS{pt@/ kapitola 

charity /tS{rIti/ dobročinnosť; charita 

choose /tSu:z/ vybrať (si) 

clap /kl{p/ 

(za)tlieskať; plesnúť;  

tlesknutie 

comprehend /kÁmpr@'hend/ rozumieť; chápať 

comprehension /kÁmprI'henSn/ porozumenie; pochopenie 

creativity /kri:eItIv@ti/ tvorivosť; kreativita 

improve /Im'pru:v/ zlepšiť (sa); vylepšiť 

increase /In'kri:s / 

zväčšovať (sa); rásť; 

 narastať; (ná)rast 

kind /kaInd/ láskavý; prívetivý; milý 

literacy /lIt@r@si/ gramotnosť 

literate /lIt@r@t/ gramotný 

lonely /l@Unli/ osamelý; opustený 

look after /lUk A:ft@/ 

starať sa (o niekoho,  

o niečo) 

non-fiction /nÁn fIkSn/ 

literatúra faktu; populárno 

-náučná literatúra 

novel /nÁvl/ román 

official /ÁfISl/ úradný; oficiálny 

patient /peIS@nt/ trpezlivý; pacient 

pleasure /pleZ@r/ 

potešenie; príjemný pocit; 

 radosť 

quotation /kw@UteIS@n/ citát; cenová ponuka 

recognition /rek@gnIS@n/ rozpoznanie; uznanie  

repair /rI'pe@/ opraviť 

sign /saIn/ znamenie; znak; podpísať 

Unit 6 – Eat well, live well 
apple /{pl/ jablko 

banana /b@'nA:n@/ banán 

beans /bi:nz/ fazuľa 

biscuit /bIskIt/ keksík; sušienka 

bread /bred/ chlieb 

burger /bÆ:g@/ hamburger 

butter /böt@/ maslo 

cake /keIk/ torta; koláč 

cheese /tSi:z/ syr 

chicken /tSIkIn/ kura 

chips /tSIps/ hranolky 

coffee /kÁfi/ káva 

egg /eg/ vajce; vajíčko 

fish /fIS/ ryba; ryby 

fizzy drink /fIzi drIÎk/ perlivý nápoj 

grape /greIp/ hrozno 

ice cream /aIs kri:m/ zmrzlina 

lemon /lem@n/ citrón 

lemonade /lem@'neId/ limonáda; citronáda 

meat /mi:t/ mäso 

melon /mel@n/ melón 

milk /mIlk/ mlieko 

milkshake /mIlkSeIk/ mliečny kokteil 

nuts /nöts/  orechy (rôzne) 

orange juice /ÁrIndZ dZu:s/ pomarančový džús 

pizza /pi:ts@/ pizza 

rice /raIs/ ryža 

salad /s{l@d/ šalát (zemiakový, ovocný) 

salt /sO:lt/ soľ 

strawberry /strO:b@ri/ jahoda; jahodový 

sugar /SUg@/ cukor 

tea /ti:/ čaj 

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

water /wO:t@/ voda; polievať 

yoghurt /jÁg@t/ jogurt 

bottle /bÁtl/ fľaša 

can /k{n/ plechovka 

carton /kA:tn/ kartón; lepenka; škatuľa 

cup /köp/ šálka; hrnček 

glass /glA:s/ pohár; sklo 

packet /p{kIt/ balíček; krabička 

slice /slaIs/ krajec; plátok 

additive /{d@tIv/ prísada 

advice /@d'vaIs/ rada; odporúčanie 

amount /@'maUnt/ množstvo 

antioxidant /{ntiÁksId@nt/ antioxidant 

assess /@'ses/ ohodnotiť 

balanced /b{l@nst/ vyvážený 

calcium /k{lsi@m/  vápnik; kalcium 

carbohydrate /kA:b@U'haIdreIt/ uhľohydrát 

chemical /kemIkl/ chemikália; chemický; preparát 

choose /tSu:z/ vybrať (si) 

consumer /k@n'sju:m@/ spotrebiteľ; konzument 

dairy /de@ri/ mliečny (výrobok) 

dessert /dI'zÆ:t/ zákusok 

diabetes /daI@bi:ti:z/ cukrovka; diabetes 

energy /en@dZi/ energia; sila 

fats /f{ts/ tuky (v potravinách) 
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fibre /faIb@/ vlákno; vláknina 

flavour /fleIv@/ (prí)chuť 

full-fat /fUl f{t/ plnotučný (napr. jogurt) 

garlic /gA:lIk/ cesnak 

hormone /hO:m@Un/ hormón 

low-fat /l@U f{t/ nízkotučný 

nutrient /nju:tri@nt/ živina; výživná látka 

oily /OIli/ olejový; olejnatý; mastný 

picnic /pIknIk/ piknik 

plenty of /plentI '@v/ 

veľa; veľké množstvo 

 (niečoho) 

portion /pO:Sn/ porcia; časť; podiel 

preservative /prI'zÆ:v@tIv/ 

konzervačný  

prostriedok/látka;  

ochranný prostriedok 

protein /pr@Uti:n/ proteín 

semi-skimmed /semi skImd/ 

čiastočne odstredené  

(mlieko) 

skimmed /skImd/ odstredené (mlieko) 

source /sO:s/ zdroj; prameň 

supersize /su:p@rsaIz/ extrémna (super) veľkosť 

taste /teIst/ chuť; chutiť 

third /TÆ:d/ tretí 

thirsty /TÆ:sti/ smädný 

vitamin /vIt@mIn/ vitamín 

Gateway to exams: Units 5 - 6 

award /@'wO:d/ 

odmena; vyznamenanie;  

oceniť; uložiť (pokutu) 

cartoon /kA:'tu:n/ 

kreslený film; kreslený  

seriál 

character /k{r@kt@/ postava (v literat. a filme) 

charity /tS{rIti/ dobročinnosť; charita 

condition /k@n'dISn/ stav; podmienka; kondícia 

hurricane /hörIk@n/ hurikán; uragán; orkán 

presenter /prI'zent@/ konferencier; moderátor 

refugee /refjU'dzi:/ utečenec 

victim /vIktIm/ obeť 

Unit 7 – Wildlife watch 
alligator /{lI'geIt@/ aligátor 

bear /be@/ medveď 

bee /bi:/ včela 

bite /baIt/ pohryznutie; uhryznúť 

eagle /I:gl/ orol 

jellyfish /dZelifIS/ medúza 

lizard /lIz@d/ jašterica 

scorpion /skO:pi@n/ škorpión 

shark /SA:k/  žralok 

snake /sneIk/ had 

spider /spaId@/ pavúk 

sting /stIÎ/ 

bodnutie; štipnutie 

 (hmyzom); žihadlo 

tiger /taIg@/ tiger 

wolf /wUlf/ vlk 

field /fi:ld/ pole 

flowers /flaU@z/ kvetiny 

forest /fÁrIst/ les; prales 

grass /grA:s/ tráva; trávnik 

hill /hIl/ kopec; pahorok; vrch 

island /aIl@nd/ ostrov; ostrovček 

lake /leIk/ jazero 

mountain /maUntIn/ vrch; hora 

river /rIv@/ rieka 

sky /skaI/ obloha 

valley /v{li/ údolie 

waterfall /wO:t@fO:l/ vodopád 

cloud /klaUd/ oblak; mrak 

cloudy /klaUdi/ zamračený; 

cold /k@Uld/ chladný; studený; zima 

dry /draI/ suchý 

fog /fÁg/ hmla 

foggy /fÁgi/ zahmlený; hmlistý 

hot /hÁt/ horúci; teplo (počasie) 

ice /aIs/ ľad 

icy /aIsi/ ľadový 

rain /reIn/ dážď; pršať 

rainy /reIni/ daždivý; daždivo 

snow /sn@U/ sneh; snežiť 

snowy /sn@Ui/ zasnežený; snežný 

storm /stO:m/ búrka 

stormy /stO:mi/ 

búrlivý; sprevádzaný búrkou; 

 rozbúrený 

sun /sön/ slnko 

sunny /söni/ slnečný; slnečno 

warm /wO:m/ teplý; teplo 

wet /wet/ mokrý; mokro 

wind /wInd/ vietor 

windy /wIndi/ veterno; veterný 

alive /@'laIv/ živý; nažive; žijúci 

altitude /{ltItju:d/ nadmorský výška 

bar graph /bA: grA:f/ stĺpcový diagram/graf 

be worth /bi: wÆ:T/ oplatiť sa; stáť zato 

boar /bO:r/ diviak; kanec 

compact /kÁmp{kt/ kompaktný; celistvý; hutný 

compete /k@mpi:t/ súťažiť; súperiť; konkurovať  

complicated /kÁmplI"keItId/ zložitý; komplikovaný 

contestant /k@n'test@nt/ súťažiaci; pretekár 

deer /dI@/ jeleň; vysoká zver 

determination /dItÆ:mI'neISn/ 

rozhodnutie; určenie;  

odhodlanie 

diagram /daI@gr{m/  diagram; schéma 

distribution /dIstrI'bju:Sn/ distribúcia; predaj 

endangered species 
/In'deIndZ@d 
spi:Si:z/ ohrozený/é druh/y 

extinction /Ik'stIÎkSn/ vyhynutie; vymretie; zánik 

extreme /Ik'stri:m/ extrémny; nesmierny 

fall /fO:l/ padať; spadnúť 

fire /faI@/ oheň; požiar 

grass /grA:s/ tráva; trávnik 

habitat /h{bIt{t/ miesto výskytu (zvierat, rastlín); biotop 

herbivore /hÆ:rbIvO:r/ bylinožravec 

hieroglyphics /haIr@'glIfIks/ hieroglyfické písmo 

hunter /hönt@/ lovec; poľovník 

hunting /höntIÎ/ lov; poľovníctvo; poľovačka 

icon /aIkÁn/ ikona 

knife /naIf/ nôž 

length /leÎT/ dĺžka 

line graph /laIn grA:f/ spojnicový diagram 

match /m{tS/ zápas; zápalka; zladiť 

no way /n@U weI/ 

za žiadnu cenu; v žiadnom  

prípade 

obstacle /Ábst@kl/ prekážka; bariéra; problém 

parachute /p{r@Su:t/ padák 

mailto:/daI@gr%7Bm/
mailto:/n@U%20weI/
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pie chart /paI tSA:t/ kruhový graf 

population /pÁpjU'leISn/ obyvateľstvo; populácia 

rise /raIz/ 

zodvihnúť sa; vychádzať 

 (slnko) 

sheet /Si:t/ plachta; hárok/list 

stag /st{g/ 

žriebä; jeleň; pánska  

spoločnosť 

status /steIt@s/ postavenie 

string /strIÎ/ šnúra; povraz; motúz 

survival /s@'vaIvl/ prežitie; vytrvanie 

teamwork /ti:mwÆ:k/ tímová práca 

translation /tr{nsleISn/ preklad 

weight /weIt/ váha 

Unit 8 – The world around me 

angry /{Îgri/ 

nahnevaný; rozhnevaný;  

rozčúlený 

bored /bO:d/ 

znudený; otrávený  

(nudou) 

confused /k@n'fju:zd/ zmätený; popletený 

disappointed /dIs@'pOIntId/ sklamaný 

excited /Ik'saItId/ 

vzrušený; rozrušený;  

nabudený; nedočkavý 

frightened /fraItnd/ vydesený; vystrašený 

happy /h{pi/ šťastný; spokojný 

interested /Intr@stId/ 

mať záujem;  

zainteresovaný 

relaxed /rI'l{kst/ uvoľnený; odpočinutý 

sad /s{d/ smutný; nešťastný 

stressed /strest/ (vy)stresovaný; napätý 

surprised /s@'praIzd/ prekvapený 

tired /taI@d/ unavený; vyčerpaný 

worried /wörId/ ustaraný; znepokojený 

cheerful /tSI@f@l/ 

veselý; radostný;  

povzbudivý; spokojný 

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

intelligent /In'telIdZ@nt/ inteligentný; bystrý 

kind /kaInd/ milý; prívetivý; láskavý 

lazy /leIzi/ lenivý 

quiet /kwaI@t/ tichý; kľudný; ticho 

responsible /rI'spÁns@bl/ zodpovedný 

serious /sI@rI@s/ 

vážny; seriózny; závažný;  

dôležitý 

crime /kraIm/ zločin 

homelessness /h@Umlesn@s/ 

bezdomovstvo; byť bez 

 domova 

hunger /höÎg@/ hlad 

pollution /p@'lu:S@n/ znečistenie; zašpinenie 

poverty /pÁv@ti/ chudoba; bieda; núdza 

unemployment /ön@m'plOIm@nt/ nezamestnanosť 

violence /vaI@l@ns/ násilie; násilnosti; hrubosť 

aim /eIm/ 

snažiť sa; usilovať sa;  

zamerať sa; cieľ 

camp /k{mp/ 

tábor; kemp; kempovať; 

 táboriť 

car manufacturing 
/kA: 
m{njUf{ktS@rIÎ/ výroba áut 

concentrate on /kÁns@n'treIt Án/ 

sústrediť sa/ koncentrovať 

 sa (na niečo) 

construction /k@n'strökSn/ 

konštrukcia; budovanie;  

výstavba 

cost of living /kÁst @v lIvIÎ/ životné náklady 

cruel /kru:@l/ krutý; ukrutný 

economic /i:k@'nÁmIk/ 

ekonomický; hospodársky; 

 výnosný 

fundamental /fönd@ment@l/ 

základný; najdôležitejší;  

elementárny; zásadný 

gadget /g{dZIt/ (malý) prístroj/aparát 

graduate /gr{dZu@t/ 

absolvent; vyštudovať;  

absolvovať 

IQ /aI kju:/ IQ - inteligenčný kvocient 

life-threatening /laIf Tret@nIÎ/ 

život ohrozujúci;  

životunebezpečný 

lucky /lökI/ mať šťastie 

make a wish /meIk @ wIS/ priať/želať si niečo 

mankind /m{n'kaInd/ ľudstvo 

motivate /m@UtIveIt/ motivovať; podnietiť 

negative /neg@tIv/ záporný; negatívny 

objective /@b'dZektIv/ 

zámer; cieľ; objektívny;  

nezaujatý 

orchestra /O:kIstr@/ orchester 

positive /pÁz@tIv/ pozitívny 

rainfall /reInfO:l/ množstvo zrážok 

raise money /reIz 'mönI/ 

vyzbierať/získať peniaze 

 (na charitu) 

reliable /rI'laI@bl/ spoľahlivý; hodnoverný 

report /rI'pO:t/ 

oznámiť; ohlásiť; správa;  

hlásenie 

rescue /reskju:/ zachrániť; záchrana 

suffer /söf@/ (u)trpieť 

summarise /söm@raIz/ zhrnúť; sumarizovať 

support /s@'pO:t/ podporiť; podporovať; fandiť 

treatment /tri:tm@nt/ 
liečba; liečenie; ošetrenie; 
zaobchádzanie 

unethical /öneTIkl/ neetický; nemorálny 

volunteer /vÁl@n'tI@/ 

dobrovoľník; prihlásiť sa  

dobrovoľne 

Unit 9 – Top shops 
blouse /blaUz/ blúzka (dámska) 

boots /bu:ts/ čižmy; členkové topánky 

coat /k@Ut/ kabát 

dress /dres/ šaty (dámske) 

jacket /dZ{kIt/ sako; kabátik 

jeans /dZi:nz/ džínsy; rifle; texasky 

jumper /dZömp@/ (ľahký) sveter 

sweater /swet@/ sveter 

leggings /legIÎz/ legíny; priliehavé nohavice 

shirt /SÆ:t/ košeľa 

shoes /Su:z/ topánky 

shorts /SO:ts/ 

krátke nohavice; kraťasy; 

 šortky 

skirt /skÆ:t/ sukňa 

suit /su:t/ 

kostým (dámsky); oblek 

 (pánsky) 

sweatshirt /swetSÆ:t/ mikina 

tie /taI/ kravata; viazanka; viazať 

tights /taIts/ pančuchy 

top /tÁp/ tričko; blúzka; vrchol 

tracksuit /tr{ksu:t/ tepláková súprava 

trainers /treIn@z/ športové/bežecké topánky 

trousers /traUz@z/ nohavice 

T-shirt /ti: SÆ:t/ tričko 

belt /belt/ opasok; remeň 

mailto:/h@Umlesn@s/
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cap /k{p/ šiltovka; čapica; čiapka 

glasses /glA:sIz/ okuliare 

hat /h{t/ klobúk 

jewellery /dZu:@lri/ klenoty; šperky 

scarf /skA:f/ šatka; šál 

sunglasses /sönglA:sIz/ slnečné okuliare 

watch /wÁtS/ 

hodinky (náramkové) 

 pozorovať; pozerať 

bakery /beIk@ri/ pekárstvo; pekáreň 

bank / b{Îk / banka; breh (rieky) 

bookshop /bUkSÁp/ kníhkupectvo 

butcher’s /bUtS@s/ mäsiar; mäsiarstvo 

chemist’s /kemIsts/ lekáreň; drogéria 

clothes shop /kl@UDz SÁp/ obchod s oblečením 

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

electrical goods shop 
/IlektrIk@l gUdz 
SÁp/  

obchod  

s elektrospotrebičmi 

greengrocer’s /gri:ngr@Us@z/ 

obchod  

s ovocím a zeleninou 

jeweller’s /dZu:@l@rs/ klenotníctvo 

newsagent’s /nju:zeIdZ@nts/ novinový stánok; trafika 

post office /p@Ust ÁfIs/ pošta; poštový úrad 

shoe shop /Su: SÁp/ obchod s obuvou 

sports shop /spO:t SÁp/ 

obchod so športovými  

potrebami 

stationery shop /steISnri SÁp/ papiernictvo 

supermarket /su:p@mA:kIt/ supermarket 

address /@'dres/ adresa; bydlisko 

brand /br{nd/ (obchodná) značka 

bright /braIt/ jasný; bystrý; žiarivý 

collapse /k@'l{ps/ zrútiť sa (človek aj stavba) 

colourful /köl@fl/ pestrý; farebný; zaujímavý 

cotton /kÁtn/ 

bavlna; bavlník; bavlnená 

 tkanina 

current /kör@nt/ súčasný; terajší 

design /dI'zaIn/ 

navrhnúť; projektovať; 

 (na)plánovať 

designer /dI'zaIn@/ 

návrhár; grafik; výtvarník; 

 dizajnér 

discount /dIskaUnt/ zľava 

ethical /eTIkl/ etický 

factory /f{kt@ri/ závod; továreň 

fair /fe@/ svetlý; férový 

gender /dZend@/ pohlavie 

go with (of clothes) 
/g@U wIT @v 
kl@Udz/ hodiť sa (šaty) 

live /lIv/ žiť; bývať; živý (prenos) 

manager /m{nIdZ@/ manažér; tréner 

model /mÁdl/ model; modelka 

previous /pri:vI@s/ 

predchádzajúci; predošlý; 

 minulý 

remind somebody of 
/rI'maInd 
sömb@di @v/ 

pripomenúť niekomu  

(niečo) 

sentimental value 
/sentI'mentl 
v{lju:/ 

sentimentálna/citová  

hodnota 

shout at /SaUt {t/ kričať na (niekoho) 

signature /sIgn@tS@/ podpis 

skill /skIl/ zručnosť; šikovnosť 

sweatshop /swetSÁp/ 

dielňa s drsnými  

pracovnými podmienkami 

trade /treId/ obchod; živnosť; remeslo 

treat /tri:t/ 

zaobchádzať (s niekým); 

 (po)hostiť; liečiť 

worker /wÆ:k@/ pracovník; robotník 

Unit 10 – Brilliant brains 

digital camera 
/dIdZItl 
k{m@r@/ digitálny fotoaparát 

laptop /l{p tÁp/ 

laptop; notebook; prenosný  

počítač 

computer /k@m'pju:t@/ počítač 

MP3 player 
/em pi: Tri: 
pleI@/ MP3 prehrávač 

printer /prInt@/ tlačiareň; tlačiar 

satnav /s{tn{v/ satelitný navigátor 

smartphone /smA:tf@Un/ 

smartphone; dotykový  

mobilný telefón 

tablet /t{blIt/ tablet; tabletka 

build /bIld/ postaviť; vybudovať 

builder /bIld@/ stavbár 

building /bIldIÎ/ budova; stavba 

create /kri:'eIt/ vytvoriť 

creator /krieIt@r/ tvorca 

creation /krI'eISn/ výtvor 

design /dI'zaIn/ 

navrhnúť; projektovať;  

(na)plánovať 

designer /dI'zaIn@/ 

návrhár; grafik; výtvarník;  

dizajnér 

discover /dIs'köv@/ objaviť 

discoverer /dIs'köv@/ objaviteľ 

discovery /dIs'köv@rI/ objav; zistenie; odhalenie 

invent /In'vent/ vynaliezať; vymyslieť 

inventor /Invent@/ vynálezca 

invention /In'venSn/ vynález 

produce /'prÁdju:s/ vyrobiť 

producer /pr@'dju:s@/ 

výrobca, producent;  

pestovateľ 

product /prÁdökt/ výrobok; produkt 

action /{kS@n/ čin; akcia; konanie 

description /dI'skrIpSn/ popis 

explanation /ekspl@'neISn/ vysvetlenie; objasnenie 

expression /Ik'spreSn/ výraz 

imagination /I"m{dZI'neISn/ 

predstavivosť; predstava; 

 fantázia 

information /Inf@'meISn/ informácia 

invention /In'venSn/ vynález 

investigation /InvestIgeIS@n/ vyšetrovanie; skúmanie 

organisation /O:g@naI'zeISn/ organizácia; organizovanie  

adopt /@'dÁpt/ prijať; osvojiť (si) 

adoptive /@dÁptIv/ adoptívny (to, čo je osvojené) 

aerodynamic 
/e@r@UdaIn{mI
k/ aerodynamický 

alien /eIlI@n/ 

mimozemšťan; návštevník 

 (z inej planéty) 

automatic /O:t@'m{tIk/ automatický 

bottom of the sea 
/bÁt@m @v D@ 
si:/  dno mora 

bullet-proof jacket 
/bUlIt pru:f 
dZ{kIt/ nepriestrelná vesta 

click on /klIk Án/ kliknúť na 

computer programmer 
/k@m'pju:t@ 
'pr@Ugr{m@/ programátor 

drop /drÁp/ (u)pustiť; (po)klesnúť; kvapka 

earthquake /Æ:TkweIk/ zemetrasenie 
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electronics /Ilek'trÁnIks/ elektronika 

evidence /evId@ns/ dôkaz; zrejmosť 

fibre /faIb@/ vlákno; vláknina 

great-grandfather 
/greIt 
gr{nfA:D@/ pradedo 

grow /gr@U/ pestovať (rastliny); rásť 

helmet /helm@t/ helma; ochranná prilba 

high resolution /haI rez@'lu:Sn/ vysoké rozlíšenie (obrazu) 

hole /h@Ul/ diera; otvor; jama 

link /lInk/ 

spojenie; prepojenie; spoj; 

 spojovať; súvisieť 

pioneer /paI@'nI@/ pionier; priekopník 

sand /s{nd/ piesok 

servant /sÆ:v@nt/ sluha; slúžka 

shape /SeIp/ tvar; (telesná) kondícia 

software /sÁftwe@/ 

software; programové  

vybavenie počítača 

source /sO:s/ zdroj; prameň 

thick /TIk/ hrubý; tlstý; hustý 

windscreen wiper 
/wIndskri:n 
waIp@/ stierač (okna na aute) 

Gateway to exams: Units 9 - 10 

aerospace engineering 
/e@r@UspeIs 
endZI'nI@rIÎ/ 

letecké a kozmické 
strojárstvo/inžinierstvo 

calm /kA:m/ kľudný; tichý; kľud; ticho 

combine with /k@m'baIn wIT/ 

zlučovať/spájať/kombinovať  

s (niečím) 

modest /mÁdIst/ 

skromný; jednoduchý;  

nenáročný 

navy /neIvi/ 
námorné sily; námorníctvo; tmavomodrý 
(farba) 
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