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Global Intermediate

letisko
starobylý; staroveký
architektúra; stavebný sloh
príťažlivosť; pôvab
letecký; letectvo
butik
obchod
chemik
kultúrny
kultúra
návrhár; grafik; výtvarník
doktor, lekár
naliehavý prípad/stav;
pohotovosť
motor
inžinier; technik
udalosť
medzinárodný
jazyk; spôsob vyjadrovania
právnik; právny zástupca
právny; právnický

have a lot in
common (with
someone)
confused
confusing
delighted
disappointed
disappointing
embarrassed
embarrassing
enormous
ex-wife
exhausted
fall out (with
someone)
fascinated
fascinating
fiancée
filthy
friend
furious
get on well (with
someone)
grandfather
great-grandfather

starať sa o niečo/niekoho

half brother

prehliadnuť si (miesto)

inspired

Unit 1 – Language & Culture
air traffic control
officer
airport
ancient
architecture
attraction
aviation
boutique
business
chemist
cultural
culture
designer
doctor

LÉ]=íêôÑfâ=
â]åDíê]rä]L=
LÉ]élWíL=
LÉfåp]åíL=
L^WâfíÉâíp]L=
L]DíêôâpåL=
LÉfîáDÉfp]åL=
LÄìWDíáWâL=
LÄfòå]ëL=
LâÉãfëíL=
Lâ¾äíp]ê]äL=
Lâ¾äíp]L=
LÇfDò~få]L=
LÇflâí]L=

emergency

LfDã‰WÇw]åëáL=

engine
LÉåÇwfåL=
engineer
LÉåÇwfDåf]L=
event
LfDîÉåíL=
international
Lfåí]Dåôp]åäL=
language
LäôÏÖïfÇwfòL=
lawyer
LälWà]L=
legal
LäáWÖäL=
look after
someone/somethin
=
g
look around
something
=
look at
someone/somethin
=
g
look for
someone/somethin
=
g
look up

Lärâ=¾éL=

manager
medical
modern
monument
pilot
safety
scientific
technical
tourist

LãôåfÇw]L=
Lã]DÇfëfåäL=
LãflÇåL=
Lãflåàìã]åíL=
Lé~fä]íL=
LëÉfÑíáL=
Lë~f]åDífÏÑfâL=
LíÉâåfâäL=
Lír]êfëíL=

riadiaci letovej prevádzky

dívať sa na
hľadať
vyhľadať; nájsť čo (v
slovníku, v PC)
manažér, tréner
liečivý; liečebný
moderný
pamätník; monument
pilot
bezpečie; bezpečnosť
vedecký
technický
turista/turistka

Unit 2 – Lives & Legends
above
acquaintance
against
ahead of
ancient
around
astonished
beneath
beyond
boss
colleague

L]DÄ¾îL=
L]DâïÉfåíåëL=
L]DÖÉåëíL=
L]DÜÉÇ=]îL=
LÉfåp]åíL=
L]Dê~råÇL=
L]DëíflåfpíL=
LÄfDåáWqL=
LÄfDàflåÇL=
LÄflëL=
LâfläáWÖL=
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nad čím; vyššie ako
známy; známa
proti
napred; pred
starobylý; staroveký
okolo
užasnutý
pod
za
šéf
spolupracovník; kolega

=

mať veľa spoločného (s
niekým)

zmätený; popletený
mätúci; zavádzajúci
potešený
sklamaný
neuspokojivý
zahanbený; v rozpakoch
trápny
obrovský; nesmierny
bývalá manželka
vyčerpaný
(po/roz)hádať ss (s
niekým)
=
LÑôëfåÉfífÇL=
okúzlený; fascinovaný
LÑôëfåÉfífÏL=
okúzľujúci; strhujúci
LÑfDflåëÉfL=
snúbenica
LÑfäqfL=
špinavý; ušpinený
LÑêÉåÇL=
priateľ; priateľka
LÑàr]êf]ëL=
zúrivý
vychádzať (s niekým)
dobre
=
LÖêôåÑ^Wa]L=
dedko
LÖêÉfí=ÖêôåÑ^Wa]L= pradedo
nevlastný brat (majúci
LÜ^WÑ=Äê¾a]L=
jedného spoločného
rodiča)
plný inšpirácie; veľmi
LfåDëé~f]ÇL=
nápaditý
LfåDëé~f]êfÏL=
podnetný; fascinujúci
LÇw‰Wå]äfòãL=
žurnalistika
LäÉÇw]åÇL=
legenda
Lä~fÑL=
život
LãáWåL=
znamenať
Lãfòê]ÄäL=
nešťastný; utrápený
Lâ]åDÑàìWòÇL=
Lâ]åDÑàìWòfÏL=
LÇfDä~fífÇL=
LÇfë]DélfåífÇL=
LÇfë]DélfåífÏL=
LfãDÄôê]ëíL=
LfãDÄôê]ëfÏL=
LfDålWã]ëL=
LÉâë=ï~fÑL=
LfÖDòlWëífÇL=

inspiring
journalism
legend
life
mean
miserable
put up with
someone/somethin
=
g
represent

LêÉéêfDòÉåíL=

resist
shocked
shocking
skin

LêfDòfëíL=
LpflâíL=
LpflâfÏL=
LëâfåL=

stepbrother

LëíÉéÄê¾a]L=

stuff
Lëí¾ÑL=
be a sucker for
someone/somethin
=
g
symbolise
LëfãÄ]ä~fòL=
terrible
LíÉêfÄäL=
touch
Lí¾ípL=
lose touch (with LäìWë=í¾ípL=
someone)
within
LïfDafåL=

vychádzať s niekým;
tolerovať niečo
reprezentovať;
predstavovať
odolávať; nepodľahnúť
šokovaný
šokujúci; strašný
koža
nevlastný brat (majúci
jedného spoločného
rodiča)
vec(i) (obecne – hovorovo)
bláznivo niečo/niekoho
zbožňovať (=obľúbiť si)
symbolizovať
hrozný; strašný
kontakt; dotyk
stratiť kontakt (s niekým)
vnútri; behom

Unit 3 – Hot & Cold
coal
cold1

Lâ]räL=
Lâ]räÇL=

uhlie
chladný
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give someone the
cold shoulder
=
do something in
cold blood
=
get a cold
reception
=
cold2
Lâ]räÇL=
leave someone out
in the cold
=
cotton
LâflíåL=
decline1
LÇfDâä~fåL=
decline2
LÇfDâä~fåL=
decrease1
LÇfDâêáWëL=
decrease2
LDÇfâêáWëL=
a decrease in
something
=
energy
LÉå]ÇwáL=
energy source
LÉå]Çwá=ëlWëL=
fall1
LÑlWäL=
fall2
LÑlWäL=
fossil fuel
LÑflëä=Ñàr]äL=
geothermal energy LÇwáW]rDq‰WãäL=
grow
LÖê]rL=
to grow by X
LÖê]rL=
growth
LÖê]rqL=
hot
LÜflíL=
hydropower
LÜ~fÇê]ré~r]L=
ice
L~fëL=
be as cold as ice L]ò=â]räÇ=]ò=~fëL=
an icy stare
L]å=~fëá=ëíÉ]L=
increase1
LfåDâêáWëL=
an increase in
LfåDâêáWëL=
something
leather
LäÉa]L=
metal
LãÉíäL=
natural gas
=
non-renewable
Låflå=êfDåàìW]ÄäL=
nuclear energy
LåàìWâäá]=Éå]ÇwáL=
oil
LlfäL=
plastic

LéäôëífâL=

problem
LéêflÄä]ãL=
to cause a problem
=
to face a problem
=
íç=ÑáåÇ=~=ëçäìíáçå=íç=~=
éêçÄäÉãLëçäîÉ=~=éêçÄäÉã=

to tackle a problem
renewable
rise1
to rise from X to Y
rise2
rubber
solar energy
wind power
wood
wool

=
LêfDåàìW]ÄäL=
Lê~fòL=
=
Lê~fòL=
Lê¾Ä]L=
Lë]rä]=Éå]ÇwáL=
LïfåÇ=é~r]L=
LïrÇL=
LïräL=

správať sa k niekomu
odmerane
spáchať (niečo), napadnúť
chladnokrvne
chladné prijatie
zima; chladno
vynechať; vyčleniť niekoho
bavlna; bavlnená tkanina
zhoršiť; upadať
úpadok
znížiť
zníženie
zníženie; pokles niečoho
energia; sila
zdroj energie
padať; klesať
pokles
energia z fosílnych palív
geotermálna energia
pestovať (rastliny); rast
vzrásť o
vzrast; nárast
horúci; horúco
vodná energia
ľad
chladný ako ľad (povaha)
chladný pohľad
zvýšiť
zvýšenie niečoho
koža
kov; kovový
zemný plyn
neobnoviteľné zdroje
nukleárna energia
nafta
umelá hmota; plast;
plastový
problém
zapríčiniť problém
vyrovnať sa s problémom
nájsť riešenie problému
vysporiadať sa s
problémom
obnoviteľný
zdvíhať sa; stúpať
rásť z bodu X do bodu Y
rásť; zvýšenie
guma
solárna energia
veterná energia
drevo; les(ík)
vlna

Unit 4 – Friends & Strangers
have an alibi

LôäfÄ~fL=

arrest

L]DêÉëíL=

attract

L]DíêôâíL=
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mať alibi
zatknúť; zaistiť
(podozrivého)
priťahovať

attractive

L]DíêôâífîL=

average
LôîêfÇwL=
birds of a feather
(flock together)
=
bizarre
LÄfDò^WL=
take care of
someone
=
commit
LâflãfíL=
common
Lâflã]åL=
competition
Lâflãé]DífpåL=
competitive
Lâ]ãDéÉí]ífîL==
count on someone
=
crime
Lâê~fãL=
to commit a crime
=
to find evidence
=
to plant evidence
=
faith
LÑÉfqL=
faithful
LÑÉfqÑ]äL=
foreigner
LÑflêfå]L=
forget
LÑ]DÖÉíL=
forgetful
LÑ]DÖÉíÑäL=
friend
LÑêÉåÇL=
funny
LÑ¾åáL=
to be guilty
=
to make someone
feel happy
=
help
LÜÉäéL=
helpful
LÜÉäéÑ]äL=
humorous
LÜàìWã]ê]ëL=
humour
LÜàìWã]L=
imaginative
LfDãôÇwfå]ífîL=
imagine
LfDãôÇwfåL=
to be innocent
=
to be kind to
someone
=
to be against the
law
=
to have a motive
=
murder
Lã‰WÇ]L=
to commit a murder
=
mysterious
LãfDëíf]êf]ëL=
mystery
Lãfëí]êáL=
odd
LflÇL=
opposites attract
=
to be in prison
=
to go to prison
religion

=
LêfDäfÇw]åL=

religious
LêfDäfÇw]ëL=
stranger
LëíêÉfåÇw]L=
a
complete/perfect/to
=
tal stranger
suspect
Lë]DëéÉâíL=
trust
Líê¾ëíL=
typical
LíféfâäL=
uncommon
L¾åDâflã]åL=
weird
Lïf]ÇL=

atraktívny; príťažlivý;
príjemný
priemer; priemerný
držať pri sebe
bizarný; výstredný
postarať sa o niekoho
spáchať
spoločný; bežný
súťaž
súťaživý; konkurenčný
spoliehať sa na niekoho
zločin
spáchať zločin
nájsť dôkazy
zbierať; hľadať dôkazy
viera
verný
cudzinec
zabudnúť
zabúdajúci
priateľ; priateľka
smiešny; divný
byť vinný
učiniť niekoho šťastným
pomôcť; pomoc
nápomocný
humorný; zábavný
humor
nápaditý; vynaliezavý
predstaviť si; myslieť si
byť nevinný
byť nápomocný
protizákonný
mať motív
vražda
spáchať vraždu
tajomný; tajuplný; záhadný
záhada; tajomstvo
zvláštny; podivný
protiklady sa priťahujú
byť vo väzení
ísť do väzenia
náboženstvo; vyznanie;
viera
nábožný; náboženský
cudzí/neznámy človek
neznámy človek; totálny
cudzinec
podozrievať; podozrivý
veriť; dôverovať
typický
nezvyčajný; výnimočný
tajomný; divný

Unit 5 – Law & Order
anthropology
board
bowl

Lôåqê]Déflä]ÇwfL= antropológia
LÄlWÇL=
doska
LÄ]räL=
misa; miska; šálka
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chop up

Lípflé=D¾éL=

civil servant

Lëfîä=ë‰Wî]åíL=

clean up
cleaning products
cloth
to be beyond
someone's control
to be in control (of
something)

LâäáWå=D¾éL=

to be out of control

=
LâäflqL=
=
=
=

to be under control
=
to lose control
=
crockery
Lâêflâ]êfL=
cutlery
Lâ¾íä]êáL=
dishes
LÇfpfòL=
dishwasher
LÇfpïflp]L=
eat up
LáWí=]éL=
electronics
LfäÉâDíêflåfâëL=
exam results
=
to pay a fine
=
to complete a form
=
frying pan
LÑê~ffÏ=éôåL=
government
department
=
gymnastics
LÇwfãDåôëífâëL=
heat up
LÜáWí=]éL=
higher education
housemate
keep
knife
law and order
learning difficulty
make up
mathematics
mess up
microwave
mix up
mythology
political party
politics
prime minister
psychology
put together
put up
red tape
saucepan
sink
spoon
state school
student loan
technology
tidy
tidy up
town hall
try out
vocational
qualifications

rozsekať; nakrájať
zamestnanec v štátnej
správe
upratať
čistiace prostriedky
tkanina; látka
nemať veci pod kontrolou
mať všetko pod kontrolou
nemať kontrolu nad
situáciou
mať veci pod kontrolou
nekontrolovať sa
porcelánový riad
príbor
riad
umývačka riadu
zjesť všetko
elektronika
výsledok skúšky; známka
zaplatiť poplatok
vyplniť formulár
panvica
ministerstvo; zastupiteľstvo

gymnastika
ohriať
vyššie vzdelanie (na VOŠ,
VŠ)
=
LÜ~rë?ãÉfíL=
spolubývajúci
LâáWéL=
skladovať; mať uložený
Lå~fÑL=
nôž
právny stav; zákonnosť;
LälW=]åÇ=lWÇ]L=
rešpektovanie zákonov
problémy s učením
=
LãÉfâ=D¾éL=
vymýšľať si
Lãôq]DãôífâëL= matematika
urobiť neporiadok;
LãÉë=D¾éL==
poprehadzovať
Lã~fâê]ïÉfîL=
mikrovlnná trúba
pomýliť; pomiešať; pomýliť
Lãfâë=¾éL=
si
Lãfqflä]ÇwáL=
mytológia
politická strana
=
Léflä]ífâëL=
politika
Léê~áã=Dãfåfëí]L= predseda vlády; premiér
Lë~fDâflä]ÇwáL=
psychológia
Lérí=í]DÖÉa]L=
zostaviť
Lérí=¾éL=
dať (si nohy) hore
LêÉÇ=íÉféL=
byrokracia
LëlWëé]åL=
panvica; hrniec
LëfÏâL=
dres
LëéìWåL=
lyžica; lyžička
LëíÉfí=ëâìWäL=
štátna škola
študentská pôžička
=
LíÉâDåflä]ÇwáL=
technológia
Lí~fÇáL=
uprataný; upratať
Lí~fÇá=¾éL=
upratať
Lí~rå=ÜlWäL=
radnica
Líê~f=D~ríL=
vyskúšať (si); otestovať
absolvovanie skúšok (k
získaniu pracovnej
=
kvalifikácie)
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wash up
whisk

Lïflp=¾éL=
LïfëâL=

umý(va)ť riady
šľahať

Unit 6 – Seen & Heard
argue

L^WÖàìWL=

audio surveillance
background
battery
beg
bright
cable

Lë]DîÉfä]åëL=
LÄôâÖê~råÇL=
LÄôíêáL=
LÄÉÖL=
LÄê~fíL=
LâÉfÄäL=

chat

LípôíL=

circle
connect
criss-cross
cube
curvy
cylinder
dark
demand
diamond
discuss
eavesdrop
groan
headphones
hear
heard
light
line
listen
microphone
mumble
optical illusion
oval
overhear
pale
parallel
play
podcast
power
pyramid
record
rectangle
rod
seen
shout

Lë‰WâäL=
Lâ]DåÉâíL=
Lâêfë?âêflëL=
LâàìWÄL=
Lâ‰WîáL=
LëfäfåÇ]L=
LÇ^WâL=
LÇfDã^WåÇL=
LÇ~f]ã]åÇL=
LÇfëDâ¾ëL=
LáWîò?ÇêfléL=
LÖê]råL=
LÜÉÇÑ]råL=
LÜf]L=

sigh

Lë~fL=

speaker
spot

LëéáWâ]L=
LëéflíL=

square

LëâïÉ]L=

=
Lä~fíL=
Lä~fåL=
Läfë]åL=
Lã~fâê]?Ñ]råL=
Lã¾ãÄä]L=
=
L]rî]äL=
L]rî]DÜf]L=
LéÉfäL=
Léôê]äÉäL=
LéäÉfL=
L é Ç âɑːëíL=
Lé~r]L=
Léfê]ãfÇL=
LêÉâlWÇL=
LêÉâíôÏÖäL=
LêflÇL=
=
Lp~ríL=

staircase
LëíÉ]âÉfëL=
star
Lëí^WL=
straight
LëíêÉfíL=
to take a/the bus or
train/a taxi/the
=
metro
to take milk/sugar
(in your coffee/tea) =
to take a pill/drugs
=

polemizovať; hádať sa;
diskutovať o
odpočúvacie zariadenie
pozadie; prostredie; pôvod
batéria
prosiť; naliehavo žiadať
jasný; bystrý; žiarivý
kábel
rozprávať sa; (neformálny)
rozhovor
(za)krúžkovať; kruh
spojiť; pripojiť
mriežkovaný; krížový
kocka
vlnitý
valec
tmavý; tma
požiadavka; požadovať
diamant; briliant
diskutovať; rozprávať sa
tajne počúvať
(za)stenať; zastonať
slúchadlá
počuť; vypočuť
počutý
svetlý
telefonické spojenie
počúvať
mikrofón
mrmlať
optická ilúzia
ovál
(náhodou) začuť; vypočuť
bledý
rovnobežný
hrať; prehrať
nahrávka
výkon; hnacia sila
pyramída
nahrávať
obdĺžnik
tyč; prút
videný
(za)kričať; kričať
vzdychnúť si; povedať s
povzdychom
hovorca; reproduktor
škvrna
námestie; štvorec;
štvorcový; hranatý
schodisko
hviezda
rovný; priamy
ísť na
autobus/vlak/taxi/metro
pridať si mlieko/cukor (do
kávy, čaju)
zobrať liek
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=
=
=

zdriemnuť si/osprchovať
sa/ísť na prechádzku
fotiť; vyfotiť
robiť skúšku

=

prevziať
kontrolu/zodpovednosť

Lí~r]L=
Líê~fôÏÖäL=
Lïfëé]L=

veža
trojuholník
(za)šepkať

Unit 7 – Supply & Demand
about
amusing
around
beauty
bulb
comical
a couple of
creativity
demand

L]DÄ~ríL=
L]DãàìWòfÏL=
L]Dê~råÇL=
LÄàìWíáL=
LÄ¾äÄL=
Lâflãfâ]ä=
L]=Dâ¾éä=]îL=
LâêáWÉfDífî]íáL=
LÇfDã^WåÇL=

economic

LáWâ]DåflãfâL=

economy
employ
employee
employer

LfDâflå]ãfL=
LfãDéälfL=
LÉãéälfDáWL=
LfãDéälf]L=

employment

LfãDéälfã]åíL=

fear
finance
financial
friendship
funny
guilder
health
hilarious
humorous
import1
import2
importer
invest
investment
investor
-ish
justice
loads of
love

LÑf]L=
LÑ~fåôåëL=
LÑ~fDåôåpäL=
LÑêÉåÇpféL=
LÑ¾åáL=
LÖfäÇ]L=
LÜÉäqL=
LÜfDäÉ]êf]ëL=
LÜàìWã]ê]ëL=
LfãélWíL=
LfãélWíL=
LfãDélWí]L=
LfåDîÉëíL=
LfåDîÉëíã]åíL=
LfåDîÉëí]L=

-mania

LãÉfåf]L=

morality
outstrip
peace
poor
poverty
power
produce

Lã]DêôäfífL=
L~ríDëíêféL=
LéáWëL=
Lér]L=
Léflî]íáL=
Lé~r]L=
Léê]DÇàìWëL=

producer

Léê]DÇàìWë]L=

product
profit
profitable

LéêflÇ¾âíL=
LéêflÑfíL=
LéêflÑfí]Ä]äL=

=
LÇw¾ëífëL=
Lä]rÇò=]îL=
Lä¾îL=
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okolo; asi
zábavný
okolo
krása; kráska
cibuľa (pri rastlinách)
komický
pár; niekoľko
kreativita
požiadavka; požadovať
ekonomický; hospodársky;
výnosný
ekonomika; hospodárstvo
zamestnať
zamestnanec
zamestnávateľ
zamestnanie;
zamestnanosť
strach
financie
peňažný; finančný
priateľstvo
smiešny; divný
(holandský) gulden
zdravie
veselý; smiešny
humorný; zábavný
dovoz; import
dovážať; importovať
dovozca
vložiť; investovať
investícia
investor
spravodlivosť
veľa; veľké množstvo
láska
(prípona - zdôrazňujúca
mániu; vášeň)
morálka
predstihnúť; prevýšiť
mier; pokoj
chudý; chudobný
chudoba; bieda; núdza
sila; moc
vyrobiť; (vy)produkovať
výrobca; producent;
pestovateľ
výrobok; produkt
mať zisk; úžitok
ziskový; výnosný

respect
or so
supplier
supply1
supply2
trade1
trade2
trader
valuable
value
wealth
wealthy
witty

ê ëéÉâí=
L‰W=ë]rL=
Lë]Déä~f]L=
Lë]Déä~fL=
Lë]Déä~fL=
LíêÉfÇL=
LíêÉfÇL=
LíêÉfÇ]L=
Lîôäàì]ÄäL=
LîôäàìWL=
LïÉäqL=
LïÉäqáL=
LïfífL=

rešpekt
približne
dodávateľ; zásobovateľ
zásobovanie
dodávať; zásobovať
trh
obchodovať
obchodník
cenný; hodnotný
cena; hodnota; ceniť si
bohatstvo
bohatý; zámožný
vtipný

Unit 8 – Lost & Found
by accident
LÄ~f=DôâëfÇ]åíL=
bowl
LÄ]räL=
bracelet
LÄêÉfëä]íL=
brooch
LÄê]rípL=
a lost cause
=
chain
LípÉfåL=
by chance
LÄ~f=Díp^WåëL=
chest
LípÉëíL=
container
Lâ]åDíÉfå]L=
to make a decision
=
deliberately
LÇ]DäfÄ]ê]íäáL=
diamond
LÇ~f]ã]åÇL=
to make a
difference
=
to make a
discovery
=
to do an
experiment
=

náhodou
misa; miska
náramok
brošňa
stratený prípad
reťaz; reťazec; retiazka
náhodou
hruď
nádoba
urobiť rozhodnutie
úmyselne; naschvál
diamant; briliant

to lose face

pokaziť si povesť; stratiť
tvár
urobiť láskavosť
založiť; zriadiť
zlato; zlatý (farba)
úmyselne; naschvál
šperk; drahokam
klenoty; šperky
pustiť sa do práce
džbán

to do a favour
found
gold
intentionally
jewel
jewellery
to do a job
jug
to have nothing to
lose
lost
to lose your mind
by mistake
to make a mistake
necklace
to do nothing
plan
platinum
precious
to make progress
on purpose
to make sense
to lose sight of
something
silver
to do tests
to lose track of
time

=
=
LÑ~råÇL=
LÖ]räÇL=
LfåDíÉåp]å]äL=
LÇwìW]äL=
LÇwìW]äêáL=
=
LÇw¾ÖL=
=
LäflëíL=
=
LÄ~f=ãfDëíÉfâL=
=
LåÉâä]ëL=
=
LéäôåL=
Léäôífå]ãL=
LéêÉp]ëL=
=
Lflå=é‰Wé]ëL=
=
=
Lëfäî]L=
=
=

to je/robí rozdiel
objaviť
urobiť pokus

nemať čo stratiť
stratený; zábudlivý
zblázniť sa; byť zmätený
omylom
urobiť chybu
náhrdelník
nič nerobiť
plán
platina
vzácny; drahý
zlepšiť sa
zámerne
dávať zmysel (čomu)
stratiť prehľad
strieborný
nechať sa vyšetriť (u
lekára)
stratiť pojem o čase
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Lî^WòL=

váza

Unit 9 – Love & Hate
adore

L]DÇlWL=

assume

L]DëàìWãL=

assumption
to be crazy about
someone
fancy
to be fond of
someone
general
generalisation

L]Dë¾ãép]åL=
=
LÑôåëáL=

zbožňovať; vrúcne milovať
domnievať sa;
predpokladať
predpoklad; domnienka
byť pobláznený (do koho)
predstaviť si; mať chuť
mať rád (niekoho)

=
LÇwÉå]êäL=
(vše)obecný
LÇwÉå]ê]ä~fDòÉfpåL=zovšeobecnenie

zovšeobecňovať;
generalizovať
hate
LÜÉfíL=
nenávidieť; neznášať
judge
LÇw¾ÇwL=
hodnotiť; súdiť
judgement
LÇw¾Çwã]åíL=
súd; úsudok
judgemental
LÇw¾ÇwDã]åí]äL= (unáhlene) kritický
to be keen on
mať rád (niekoho); byť
someone
zamilovaný
=
love
Lä¾îL=
láska
mám na mysli; chcem
I mean
LãáWåL=
povedať
misconceive
Lãfëâ]åDëáWîL=
zle porozumený; nevhodný
chybný názor; chybná
misconception
Lãfëâ]åDëÉép]åL= predstava
satire
Lëôí~f]L=
satira, posmech, výsmech
satirical
Lë]Dífêfâ]äL=
satirický; posmešný
satirise
Lëôí]?ê~fòL=
vysmievať sa
to have a soft spot
zbožňovať (koho, aj keď si
for someone
to nezaslúži)
=
stereotype1
LëíÉêá]?í~féL=
stereotyp
stereotype2
LëíÉêá]?í~féL=
vidieť stereotypne
stereotypical
L?ëíÉêá]Díféfâä]L= stereotypný
stereotyping
L?ëíÉêá]DíféfÏL=
stereotypný
tolerance
Líflä]ê]åëL=
tolerancia
tolerant
Líflä]ê]åíL=
zhovievavý; tolerantný
tolerate
Líflä]êÉfíL=
tolerovať
generalize

LÇwÉå]ê]ä~fDòL=

Unit 10 – Beginnings & Endings
atlas
audio book
beginning
at the beginning of
something
in the beginning
biography
body
to view a body
bookshop
to borrow a book
candle
to blow out your
candles

Lôíä ë=
=
LÄfDÖfåfÏL=
=
=
LÄ~fDflÖê]ÑáL=
LÄflÇáL=
=
LÄrâpfléL=
=
LâôåÇäL=
=

to send someone a
card
=
to celebrate
someone's
birthday
ebook
end

=
=
LÉåÇL=
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atlas
audio kniha
začiatok
byť na začiatku
na začiatku
životopis
telo; trup
vystaviť telo (pred
pohrebom)
kníhkupectvo
požičať si knihu
sviečka
sfúknuť sviečky (na torte)
poslať prianie (k
narodeninám; výročiu
apod.)

at the end of
something
in the end
ending
enjoy
farewell
to give a farewell
speech
to give someone a
farewell present
to have a farewell
dinner/party
to be fired
to attend a funeral
graduate
to visit a grave
to show grief
guidebook
hardback
instruction manual
join
journal
to lend a book
library
to listen to
something
magazine
move away
move out
notebook
to hand in your
notice
novel
order

=
Lfå=aáW=ÉåÇL=
LÉåÇfÏL=
LfåDÇwlfL=
LÑÉ]ïÉäL=
=
=
=
=
=
LÖêôÇwìÉfíL=
=
=
LÖ~fÇ=ÄrâL=
LÜ^WÇÄôâL=
=
LÇwlfåL=
LÇw‰WåäL=
=
Lä~fÄê]êáL=
=
LãôÖ]DòáWåL=
=
=
Lå]ríÄrâL=
=
LåflîäL=
LlWÇ]L=

paperback

LéÉfé]ÄôâL=

party

Lé^WíáL=

to throw a party

=

pass away
Lé^Wë=]DïÉfL=
to give someone a
present
=
publish
Lé¾ÄäfpL=

na konci; na záver
nakoniec
koniec; zakončenie
tešiť sa z čoho; užívať si
rozlúčka
prejav na rozlúčku
darček na rozlúčku
rozlúčková večera, oslava
na rozlúčku
byť vyhodený z práce
zúčastniť sa pohrebu
absolvovať vysokú školu
ísť na hrob
prejaviť sústrasť
sprievodca (knihou)
viazaná kniha
návod
pripojiť sa k; pridať sa k
časopis; denník; žurnál
(za)požičať si knihu
knižnica
počúvať
časopis
presťahovať sa
vysťahovať sa
zápisník; diár
dať výpoveď
román
nariadiť; objednať
brožovaná kniha; lacné
vydanie
večierok; oslava
zorganizovať oslavu
(doma)
odísť; zomrieť
predať darček

publikovať; zverejniť
odísť do dôchodku; ukončiť
retire
LêfDí~f]L=
kariéru
self-help book
LëÉäÑ?ÜÉäé=DÄrâL= svojpomocná kniha
sing
LëfÏL=
(za)spievať
to sing Happy
spievať "všetko najlepšie k
Birthday
narodeninám"
=
speech
LëéáWípL=
reč; prejav
to make a speech
rečniť; urobiť prejav
=
split up
Lëéäfí=¾éL=
rozísť sa
to subscribe to
zaplatiť predplatné
something
=
textbook
LíÉâëíÄrâL=
učebnica
to drink a toast to
pripiť niekomu na zdravie
someone
=
widow
LïfÇ]rL=
vdova
widower
LïfÇ]r]L=
vdovec
will
LïfäL=
vôľa; závet

osláviť narodeniny
elektronická kniha
koniec, končiť
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