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Motivate 4
Unit 1 – Changing lives
absolutely
agree about
agree with
adventure
argue about
argue with

/'{bs@lu:tli/
/@'gri: @'baUt/
/@'gri: wID/
/@d'ventS@/
/A:gju: @'baUt/
/A:gju: wIT/

as a result

/{z @ rI'zölt/
/@'wO:d/
/O:fl/
/bi: bO:d/
/bI'köm rItS/
/bI'li:v/
/breIk öp/
/tSeIndZ sku:l/
/tSaIldhUd/
computer science /k@m'pju:t@
saI@ns/
contract
/kÁntr{kt/
cool
/ku:l/
countryside
/köntrisaId/
crime
/kraIm/
depend on
/dI'pend Án/
diversity
/daI'vÆ:rs@ti/
dramatically
/dr@'m{tIkli/
dream about
/dri:m @'baUt/
drop out of
/drÁp aUt @v
university
ju:nI'vÆ:sIti/
embrace
/@m'breIs/
engineering
/endZI'nI@rIÎ/
evacuation
/I,v{kju'eIS@n/
exotic
/Ig'zÁtIk/
fancy dress
/f{nsi dres/

award
awful
be bored
become rich
believe
break up
change school
childhood

fantasy
fine art
funny
gap year
get into trouble
get to know
get up

/f{nt@si/
/faIn A:t/
/föni/
/g{p jI@/
/get Int@ 'tröbl/
/get t@ 'n@U/

have an accident

/get öp/
/g@U @'brO:d/
/g@U fO: @ dZÁb
Int@vju:/
/hA:d/
/h{v @n
{ksId@nt/

homesick

/h@UmsIk/

go abroad
go for a job
interview
hard

ignorant
in the middle
insecure
interview
island
journalist

/'Ign@r@nt/
In D@ mIdl/
/InsI'kjU@/
/Int@vju:/
/aIl@nd/
/dZÆ:n@lIst/
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absolútne; naozaj;naisto
súhlasiť o (čom)
súhlasiť s (niekym)
dobrodružstvo
hádať sa o (čom)
hádať sa s (kým)
následkom; v dôsledku
čoho
cena; ocenenie
strašný; otrasný
nudiť sa, býť znudený
stať sa bohatý
veriť
rozísť sa
zmeniť školu
detstvo
počítačová veda,
výpočtová technika
zlmluva
chladný
krajina; vidiek
zločin
závisieť; záležať na
rozmanitosť
dramaticky
snívať o
prepadnúť na univerzite
(byť vyhodený z univerzity)
objať (lit.); prijať
strojárstvo
evakuácia
cudzokrajný; exotický
maškarné oblečenie
fantázia; fantastická
literatúra
výtvarné umenie
zábavný; komický
rok po strednej škole, keď
študent cestuje alebo robí
dobrovoľnícku prácu
dostať sa do problémov
spoznať
vstať (ráno z postele);
postaviť sa
ísť do zahraničia
ísť na pracovný pohovor
ťažký; silný
mať nehodu
túžiaci po domove;
nostalgický
nevzdelaný;
neinformovaný
uprostred
neistý; nestály
interview; robiť interview
ostrov; ostrovček
novinár; žurnalista

kind
learn
lifestyle
local
lonely
look forward to
love
lucky

/kaInd/
/lÆ:n/
/laIfstaIl/
/l@Ukl/
/l@Unli/
/lUk 'fO:w@d t@/
/löv/
/lökI/
nju:
make new friends /meIk
frendz/
mammal
/m{ml/
marry
/m{ri/
media studies
/mi:dI@ stödIz/
migration
/maI'greIS@n/
milk
/mIlk/
miss
/mIs/
move house
/mU:v haUs/
moving
/mu:vIÎ/
now
/naU/
nursing
/'nÆ:rsIÎ/
office
/ÁfIs/
participate in
/pA:'tIs@peIt In/
people
/pi:pl/

promote

/pr@'m@Ut/
/kwestS@n/
recording contract /r@'kO:dIÎ
kÁntr{kt/
reference book
/ref@r@ns bUk/

question

retire
rich
rural
settle down
shark
shocked
since
single
small
start your own
business
subject
successful
take a gap year
talented
talk about
target
teacher training
tell
treat
unforgettable
vandalism
voyage
wait for
want
went
whale

/rI'taI@/
/rItS/
/rU@r@l/
/setl daUn/
/SA:k/
/SÁkt/
/sIns/
/sIÎgl/
/smO:l/
/stA:t jO: @Un
bIzn@s/
/söbdZIkt/
/s@k'sesf@l/
/teIk @ g{p jI@/
/t{l@ntId/
/tO:k @'baUt/
/tA:gIt/
/ti:tS@ treInIÎ/
/tel/
/tri:t/
/önf@'get@bl/
/v{nd@lIzm/
/vOIIdZ/
/weIt fO:/
/wÁnt/
/went/
/weIl/

láskavý; prívetivý; vľúdny
(na)učiť sa
životný štýl
domáci, miestny
osamelý; opustený
tešiť sa na
milovať; mať rád
(be ~) mať šťastie
spriateliť sa
cicavec
oženiť sa; vydať sa
mediálne štúdiá
migrácia
mlieko
prehliadnuť, chýbať
presťahovať sa
pohybujúce sa
teraz
ošetrovateľstvo
kancelária; úrad
zúčastňovať sa
ľudia
robiť reklamu; propagovať;
povýšiť
otázka
nahrávacia zmluva
príručka
odísť do dôchodku; ukončiť
kariéru
bohatý; zámožný
vidiecky
usadiť sa
žralok
šokovaný
od; odvtedy
slobodný/á
malý
začať svoj vlastný biznis
predmet (v škole)
úspešný
dať si rok po škole pauzu
na cestovanie, prácu,
dobrovoľníctvo
talentovaný
hovoriť o
cieľ; terč; zasiahnuť
vzdelávanie učiteľov
povedať
zachádzať s (niekým);
jednať; odmena
nezabudnuteľný
vandalizmus
plavba; cesta
čakať; počkať na
chcieť
min. č. od go (ísť)
veľryba
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win
win an award
woods
work
worry about
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/wIn/
/wIn {n @'wO:d/
/wUdz/
/wÆ:k/
/wöri @'baUt/

vyhrať; zvíťaziť
vyhrať ocenenie
lesík; malý les
pracovať; práca
obávať sa o

Unit 2 - Literature
agree
alarm
alliteration
aspect
astronomer
audio book
autobiography
balance
bark
be set (film)
bell
best-seller
biography
book deal
bookshop
border
borrow
charity
childish
colleague
comic

súhlasiť
poplach; naľakať
aliterácia (prítomnosť
podobného písmena,
zvuku v blízkych slovách v
/@,lIt@'reIS@n/
básni)
/{spekt/
stránka, zreteľ, ohľad
/{strÁn@m@/
astronóm
/O:di@U bUk/
audio kniha
/O:t@UbaI'Ágr@fi/ autobiografia
/b{l@ns/
rovnováha; harmónia
brechať; štekať; kúra na
/bA:k/
strome
obsadiť (film); (film je
zasadený do určitého
/bi: set/
prostredia)
/bel/
zvon(ček)
kniha, ktorá ide najlepšie
/best'sel@/
na odbyt; bestseler
/baI'Ágr@fi/
životopis
/bUk di:l/
dohoda o knihe
/bUkSÁp/
kníhkupectvo
/bO:d@/
hranica
/bÁr@U/
(vy)požičať si
/tS{rIti/
dobročinná činnosť
/tSaIldIS/
detský; detinský
/kÁli:g/
spolupracovník; kolega
/kÁmIk/
humorný; komik
/@'gri:/
/@'lA:m/

computer program /k@m'pju:t@
pr@Ugr{m/
confident
control
cow
detective
dreadful
earthquake
emergency
enjoyable
evening
explain
fiction
foggy
frantically
gang
genre
get out
go out with
(someone)
graphic novel
gripping
grow up
helicopter
historical fiction
improve
influence
introduction

/I'mÆ:dZ@nsi/
/In'dZOI@bl/
/I:vnIÎ/
/Ik'spleIn/
/fIkSn/
/fÁgi/
/fr{ntIklI/
/g{Î/
/'ZÁnr@/
/get aUt/

počítačový program
sabaistý; presvedčený
riadiť; kontrola; dohľad
krava
detektív
hrozný; strašný
zemetrasenie
naliehavý prípad/stav;
pohotovosť
príjemný
večer
vysvetliť; objasniť
beletria; fikcia
hmlisto
zbesilo; zúfalo
gang
druh; žáner
vytiahnuť; vypadnúť

/g@U aUt wIT/
/gr{fIk nÁvl/
/grIpIÎ/
/gr@U öp/
/helIkÁpt@/
/hIs'tÁrIkl fIkSn/
/Im'pru:v/
/InflU@ns/
/Intr@'dökS@n/

ísť von s
komiksová kniha
napínavý; pútavý
vyrastať; vyrásť
helikoptéra
historická beletria
zlepšiť; vylepšiť
vplyv; ovplyvniť
úvod; zavedenie; uvedenie

/kÁnfId@nt/
/k@n'tr@Ul/
/kaU/
/dI'tektIv/
/dredf@l/
/Æ:TkweIk/
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investigator
journalist
knowledge
law
lazy
library
literary
love letter
maintain
manage
medical
mobile phone
moon
multi-culturalism

/In'vestIgeIt@/
/dZÆ:n@lIst/
/nÁlIdZ/
/lO:/
/leIzi/
/laIbr@ri/
/lIt@r@ri/
/löv let@/
/meIn'teIn /
/m{nIdZ/
/m@'dIsInl/
/m@UbaIl f@Un/
/mu:n/
/möltiköltS@r@liz
m/
/nek/
/nju:speIp@/
/naItme@/
/nÁn fIkSn/
/n@UtIs/
/@b'zÆ:v@tri/
/Án@Um{t@'pi:@/
/'p{r@dÁks/
/pleI/
/p@U@tri/
/pÁpjUl@ pres/

vyšetrovateľ
novinár; žurnalista
znalosť; vedomosť
právo
lenivý
knižnica
literárny; spisovný
ľúbostný list
udržovať
zvládať; dokázať
liečivý
mobilný telefón; mobil
mesiac na oblohe

multikulturalizmus
krk; hrdlo; šija
noviny
zlý sen; hrôza; nočná mora
literatúra faktu
všimnúť si
obzervatórium
zvukomaľba
paradox
divadelná hra
poézia
populárna tlač
pohľadnica;
postcard
/p@UstkA:d/
korešpondenčný lístok
prestigious
/pre'stIdZ@s/
prestížny; významný
public eye
/pöblIk aI/
na očiach verejnosti
public library
/pöblIk laIbr@ri/ verejná knižnica
publish
/pöblIS/
publikovať; zverejniť
puppy
/pöpi/
šteniatko
put on
/pUt Án/
obliecť na seba; nasadiť si
racism
/reIsIz@m/
rasizmus
raise
/reIz/
zvýšiť; navýšiť
remind
/rI'maInd/
pripomenúť
residence
/rezId@ns/
sídlo; bydlisko; pobyt
review
/rI'vju:/
prehľad; recenzia
romantic novel
/r@U'm{ntIk nÁvl/romantický román
school holiday
/sku:l hÁlIdeI/
školské prázdniny
science fiction
/saI@ns 'fIkSn/
vedecko-fantastický
script
/skrIpt/
scenár
secondary school /sek@ndri sku:l/ stredná škola (GB)
sequel
/'si:kw@l/
pokračovanie; ďalšia časť
diskriminácia podľa
sexism
/seksIzm/
pohlavia
shadow
/S{d@U/
tieň
vyčerpaný; unavený;
shattered
/S{t@d/
zlomený
short story
/SO:t 'stO:rI/
poviedka; krátka poviedka
slow
/sl@U/
pomalý
social life
/s@US@l laIf/
spoločenský život
space suit
/speIs su:t/
skafander
skvelý; nádherný;
superb
/su:'pÆ:b/
prekrásny
hrozný; strašný;
terrifying
/terIfaIIÎ/
strašidelný
text message
/tekst 'mesIdZ/ textová správa; sms
thief
/Ti:f/
zlodej
thriller
/TrIl@/
napínavý román/film
tiny
/taIny/
malý; maličký; drobný
totally
/t@Utvli/
úplne; celkom
neck
newspaper
nightmare
non-fiction
notice
observatory
onomatopoeia
paradox
play
poetry
popular press
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training
transfer
tremor
warning
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/treInIÎ/
/tr{ns'fÆ:/
/trem@/
/wO:nIÎ/

tréning; výcvik; výučba
premiestniť; presunúť
(za)chvenie; slabé
zemetrasenie
varovanie

Unit 3 – The world around us
agriculture
aim
amount
anthem
arrange
article
bark
blog
branch
bud
carton
chicken
compost
compost food
waste
compulsory
council
crop
dangerous
depot
disastrous

/{grIköltS@/
/eIm/
/@'maUnt/
/{nT@m/
/@'reIndZ/
/A:tIkl/
/bA:k/
/blÁg/
/brA:ntS/
/böd/
/kA:tn/
/tSIkIn/
/kOmpOst/
/kOmpOst fu:d
weIst/
/k@m'pöls@rI/
/kaUns@l/
/krÁp/
/deIndZ@r@s/
/'dep@U/
/dI'zA:str@s/

download

/daUn'l@Ud/
/i:k@'lÁdZIk@l/
/ef@t/
/fÆ:rstli/
/f@Uk/
/fÆ:D@'mO:/
/get rId @v/
/gIv @'weI/
/gri:n/
/gr@U/
sÁl@
install solar panels /In'stO:l
p{n@ls/
insulate windows /InsjuleIt
wInd@Us/
landfill
/l{ndfIl/
leaf
/li:f/
marriage
/m{rIdZ/
@Uld
mend old clothes /mend
kl@Udz/
misinform
/mIsIn'fO:rm/
misplace
/mIs'pleIs/
misunderstand
/mIsönd@'st{nd/
negative
/neg@tIv/
obligatory
/@'blIg@tri/
offer
/Áf@/
order
/O:d@/
organic
/O:'g{nIk/
overcrowd
/@Uv@kraUd/
overcrowded
/@Uv@'kraUdId/
overeat
/@Uv@i:t/
overpopulate
/@Uv@pÁpj@leIt/
packaging
/p{k@dZIÎ/
peace
/pi:s/
petal
/pet@l/

ecological
effort
firstly
folk music
furthermore
get rid of
give away
green
grow
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poľnohospodárstvo
cieľ; účel; zmysel
množstvo
hymna
upraviť; usporiadať
článok
brechať; kôra
blog (článok na internete)
vetva; pobočka; konár
púčik
krabica (napr. džúsu)
kurča
kompost
potravinový kompost
povinný
rada, zhormaždenie
plodina; zber (úrody)
nebezpečný
sklad
katastrofický
stiahnuť a uložiť
(počítačové data)
ekologický
úsilie; snaha
po prvé
folk; folková hudba
okrem toho; ďalej
zbaviť sa
rozdávať
zelený
pestovať (rastliny); rásť
inštalácia solárnych
panelov
izolovať okná
skládky
list
manželstvo; svadba
oprava starého oblečenia
nesprávne informovať
odložiť; založiť niekam
nepochopiť; nechápať
záporný; negativný
povinný
ponúknuť
nariadiť; objednať
organický, bio
preplniť
preplnený; preľudnený
prejesť sa
preľudnený
balenie, obal
mier; kľud; pohoda
lupienok, okvetný lístok

places
post
produce
prototype
provide
recycle

/pleIsI:s/
/p@Ust/
/'prÁdju:s/
/pr@Ut@taIp/
/pr@'vaId/
/rI'saIkl/
recycle packaging /rI'saIkl
p{k@dZIÎ/

reorganize
replace
replay
request
resource
reuse
ride a bike
root
rubbish
rubbish-free
safe
save water
secondly
sensible
set up
share car journeys
spread
stalk
suggest
sure
swap
tap
tax
throw away
travel by public
transport
trunk
turn off lights
turtle
twig
ugly
undercook
underestimate
underpay
underuse
unwanted
use rechargeable
batteries
vertical
wildlife

/ri'O:g@naIz/

miesta
poslať; odoslať (poštou)
vyrábať; produkovať
model; prototyp
poskytnúť; opatriť
recyklovať
recyklovať obaly
prestavať; prebudovať;
reorganizovať
nahradiť; zameniť; vrátiť na
pôvodné miesto
znova prehrať
požiadavka
zdroj
opäť použiť
jazdiť na bicykli
koreň
odpadky; smeti
bez odpadkov
bezpečný
šetriť vodou
po druhé
rozumný; citlivý
vyraziť (na cestu)

/rI'pleIs/
/rI'pleI/
/rI'kwest/
/rI'zO:s/
/rI'ju:z/
/raId @ baIk/
/ru:t/
/röbIS/
/röbIS fri:/
/seIf/
/seIv wO:t@/
/sek@ndli/
/sens@b@l/
/set'öp/
/Se@ kA: dZÆ:ni:z/
/spred/
rozprestrieť; namazať
/stO:k/
steblo; stopka; stonka
/s@'dZest/
navrhnúť; odporúčať
/SU@/
istý; iste
/swÁp/
vymeniť (si/sa)
/t{p/
kohútik; pípa
/t{ks/
daň
/Tr@U @'weI/
zahodiť; zmeškať
/tr{vl baI pöblIk cestovať verejnou
tr{nspO:t/
dopravou
/tröÎk/
AmE kufor (auta)
/tÆ:n Áf laIts/
vypnúť svetlá
/tÆ:tl/
korytnačka
/twIg/
haluz; konár; vetvička
/ögli/
škaredý
/önd@kUk/
nedovarené
/önd@estIm@t/
podceňovať
/önd@peI/
nedostatočne platiť
/önd@ju:z/
nedostatočné využívanie
/ön'wÁntId/
nežiadúci; nechcený
/ju:z rI:'tSA:dZ@bl
b{t@ri:s/
používať nabíjacie batérie
/vÆ:tIkl/
zvislý; vertikálny
/waIldlaIf/
divočina; divoká príroda

Unit 4 – Followers of fashion
accountant
architecture
belt
boutique
bride
bridesmaid
casual
clever
collar
collector
colourful

/@'kaUnt@nt/
/A:kItektS@/
/belt/
/bu:'ti:k/
/braId/
/braIdzmeId/
/k{ZU@l/
/klev@/
/kÁl@/
/k@'lekt@/
/köl@fl/

účtovník
architektúra; stavebný sloh
opasok; remeň
butik
nevesta
družička
neformálne (oblečenie)
chytrý; bystrý
golier; obojok
zberateľ
pestrý; farbistý; malebný
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come back
comfortable
conventional
creative
daffodil
designer
exhibition
expensive
fashionable
finally
formal
generous
get into
get rid of
glamorous
goldfish
heel
impractical
invite
jacket
king
label
lace
laces
leather
lie down
lipstick
look like
loose
maid of honour
neck
old-fashioned
owner
pick out
pick up
pleased
pointed
ponytail
put away
relative
ring
satin
shamrock
skirt
sleeve
sole
spokesman
sporty
stiletto
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/köm 'b{k/
/kömft@bl/
/k@n'venS@nl/
/krI'eItIv/
/d{f@dIl/
/dI'zaIn@/
/eksI'bISn/
/Ik'spensIv/
/f{Sn@bl/
/faIn@li/
/fO:ml/
/dZen@r@s/
/get 'Int@/
/get rId @v/
/gl{m@r@s/
/g@UldfIS/
/hi:l/
/Im'pr{ktIk@l/
/In'vaIt/
/dZ{kIt/
/kIÎ/
/leIbl/
/leIs/
/leIsI:s/
/leD@/
/laI daUn/
/lIpstIk/
/lUk 'laIk/
/lu:s/
/meId @v Án@/
/nek/
/@Uld 'f{Snd/
/@Un@/
/pIk aUt/
/pIk öp/
/pli:zd/
/pOIntId/
/p@UnIteIl/
/pUt @weI/
/rel@tIv/
/rIÎ/
/s{t@n/
/S{mrÁk/
/skÆ:t/
/sli:v/
/s@Ul/
/sp@Uksm@n/
/spO:ti/

style

/stI'let@U/
/staIl/

suit

/su:t/

take off
taste
technical
thank
thistle
tiara
tight

/teIk 'Áf/
/teIst/
/teknIkl/
/T{Îk/
/TIs@l/
/ti'A:r@/
/taIt/
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vrátiť sa
pohodlný
tradičný; obyčajný
tvorivý
narcis
návrhár; grafik; výtvarník
výstava
nákladný; drahý
módny
nakoniec
formálny; spoločenský
veľkorysý; štedrý
dostať sa do čoho/k čomu
zbaviť sa
okúzľujúci
zlatá (akvarijná) rybka
päta; podpätok
nepraktické
pozvať; pozývať
sako; kabátik
kráľ
štítok; nálepka; etiketa
čipka
šnúrky
koža
ľahnúť
rúž
vyzerať ako
voľný; nezatiahnutý
hlavná družička
krk; hrdlo; šija
staromódny; starobylý
majiteľ
vybrať; rozpoznať
vyzdvihnúť; dvihnúť (zo
zeme)
potešený; majúci radosť
špicatý; ostrý
vrkoč; cop
upratať
príbuzný; priazeň
zvoniť
satén
trojlístok; ďatelina
sukňa
rukáv
podrážka; podošva
hovorca
športový; vhodný pre šport
malá dýka; topánky na
vysokom opätku
učesať; vytvoriť účes
kostým (dámsky); oblek
(pánsky)
vyzuť (si) (topánky);
vzlietnuť (lietadlo)
chuť; chutnať
technický
ďakovať
bodliak; pichliač
diadém
úzky

toy
trendy
try on
unbelievable
upper
vintage
wear out
wedding
whereas
workmanship
zip

/tOI/
/trendi/
/traI 'Án/
/önbI'li:v@b@l/
/öp@/
/vIntIdZ/
/we@ aUt/
/wedIÎ/
/we@r'{z/
/wÆ:rkm@nSIp/
/zIp/

hračka
módny
vyskúšať (oblečenie)
neuveriteľné
horný
štýlovo starodávny
opotrebovaný; obnosený
svadba; svadobný
kým; zatiaľ čo
zručnosť; šikovnosť;
majstrovstvo
zips

Unit 5 – Work and money
advertise
afford
allowance
ambassador
application form
apply
apprenticeship
aspect
bake
baker
be unemployed
bank
benefits
bonus
boss
business studies
calendar
candidate
caretaker
claim
claim expenses
coach
coin
conditions
cookery

/{dv@taIz/
inzerovať; robiť reklamu
/@'fO:d/
dovoliť si; dopriať si
/@'laU@ns/
dovolenie; povolenie
/@m'b{s@d@/
veľvyslanec
/{plI'keISn fO:m/ formulár; žiadosť
/@'plaI/
podať (si) prihlášku
/@'prentIsSIp/
učenie; učebná doba
/{spekt/
poloha; uhol pohľadu
/beIk/
piecť (okrem mäsa)
/beIk@/
pekár
/bi: önImplOId/ byť nezamestnaný
/ b{Îk /
breh; banka
/benIfIt/
výhody
/b@Un@s/
prémia; príplatok
/bÁs/
šéf
/bIzn@s stödIz/ obchodné štúdiá
/k{lInd@/
kalendár
/k{ndIdeIt/
kandidát; uchádzač
/ke@teIk@/
domovník; školník
/kleIm/
tvrdiť; robiť si nárok
/kleIm Ik'spensIz/ náklady na reklamáciu
/k@UtS/
tréner; trénovať (niekoho)
/kOIn/
minca
/k@n'dIS@n/
podmienky
/kUk@ri/
varenie; kuchárske umenie

farmár; poľnohospodár;

farmer

/fA:m@/
sedliak
currency
/kör@nsi/
mena
debt
/det/
oddelenie; dlh
desk diary
/desk daI@ri/
diár
do the washing up /du: D@ wÁSIÎ öp/ umývať riady
downside
/döUnsaId/
nevýhoda
drawers
/drO:z/
šuflíky; zásuvky
drought
/draUt/
sucho; obdobie sucha
earn
/Æ:n/
zarobiť; zarábať
earn a salary
/Æ:n @ s{l@ri/
zarobiť plat
expenses
/Ik'spensIz/
výdaje; náklady
filing cabinet
/faIlIÎ k{bIn@t/ skriňa na zložky
fill in an application /fIl In {n
form
{plIkeISn fO:m/ vyplniť formulár žiadosti
financial
/faI'n{nSl/
peňazný; finančný
friendly
/frendli/
priateľský
get a job
/get @ dZÁb/
získať prácu
get a pension
/get @ penS@n/
dostávať dôchodok
graphic design
/gr{fIk dI'zaIn/ grafický dizajn

guard
guillotine

/gA:d/
/gIl@ti:n/

stráž; osobná garda
panovníka
gilotína

pre učiteľov: doplnkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

Motivate 4

strana 5 z 7

@ fUl taIm
have a full-time job /h{v
dZÁb/

heavy

/hevi/
/h@Ul pöntS/
/Ind@stri/
/In'SU@r@ns/
/ISu:/
job advertisement /dZÁb
@d'vÆ:tIsm@nt/
job
/dZÁb/
journalist
/dZÆ:n@lIst/
land
/l{nd/
location
/l@U'keISn/
lose a job
/lu:z dZÁb/
make a playlist
/meIk @ pleIlIst/
make coffee
/meIk kÁfi/
market
/mA:kIt/
paper shredder
/peIp@ Sred@r/
pay rise
/peI raIz/
pension
/penS@n/
photocopier
/f@Ut@U'kÁpI@/
politician
/pÁlI'tISn/
promise
/prÁmIs/
promotion
/pr@'m@USn/
recipe
/resIpi/
reference
/ref@r@ns/
responsible
/rI'spÁns@bl/
salary
/s{l@ri/
sell clothes
/sel kl@Udz/
serve customers /sÆ:v köst@m@rz/
shark
/SA:k/
sign a contract
/saIn @ kÁntr{kt/
skyscraper
/skaIskreIp@/
soil
/sOIl/
speech
/spi:tS/
stock
/stÁk/

hole punch
industry
insurance
issue

supervise
suppose
tourism
upside
wage
wealth
worker
work experience

/su:p@'vaIz/
/s@'p@Uz/
/tU@rIz@m/
/öpsaId/
/wIdZ/
/welT/
/wÆ:k@/
/wÆ:k
Ik'spI@rI@ns/

mať zamestnanie na plný
úväzok
ťažký; majúci veľkú
hmotnosť
dierkovač
priemysel
poistenie
vydať; vydanie
zamestnanie; práca
reklama; inzerát
novinár; žurnalista
pristáť; krajina
poloha, umiestnenie
prísť o zamestnanie
vytvoriť playlist
urobiť kávu
trh; tržnica
skartovacie zariadenie
zvýšenie platu
dôchodok
tlačiareň; xerox
politik
sľub; dať sľub; (pri)sľúbiť
povýšenie
recept
odkaz; (~s) odporúčanie
zodpovedný
(stály) plat
predávať oblečenie
slúžiť zákazníkom
žralok
podpísať zmluvu
mrakodrap
zem; pôda
reč; prejav
cenný papier; akcie
dohliadať na niečo,
kontrolovať
domnievať sa
turistika; cestovanie
nahor
mzda
bohatstvo
pracovník; robotník
pracovné skúsenosti (prax)

Unit 6 – Crime doesn’t pay
agreement
annoying
archaeologist
army

dohoda; zmluva
otravný
archeológ
armáda
zatknúť; zaistiť
arrest
/@'rest/
(podozrivého)
pohyblivá pás, ktorý
baggage carousel
prinesie batožinu (na
/b{gIdZ k{r@'sel/ letisku)
be guilty
/bi: gIlti/
byť vinný
be innocent
/bi: In@s@nt/
byť nevinný
behaviour
/bI'heIvj@/
správanie
break into
/breIk Int@/
preniknúť do; vlámať sa do
carry a gun
/k{ri @ gön/
nosiť zbraň
catch a thief
/k{tS @ Ti:f/
chytiť zlodeja
/@'gri:m@nt/
/@'nOIIÎ/
/A:ki'Ál@dZIst/
/A:mi/
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clock
cloudy
clue
collector
commit a crime

hodiny
zamračené
hádanka; kľúč
zberateľ
spáchať zločin
mláďa (levíča, tigriatko,
cub
/köb/
medvedík apod.)
customs
/köst@mz/
colné úrady; colnica
dirty
/dÆ:ti/
špinavý
do community
/du: k@m'ju:n@tI robiť verejnoprospešné
service
sÆ:vIs/
práce
draw
/drO:/
(na)kresliť
drive off
/draIv Áf/
odísť
endangered
/In'deIndZ@d
ohrozený druh, ohrozené
species
spi:Si:z/
druhy
figure
/fIg@/
postava
fine
/faIn/
v poriadku; skvelý
fingerprint
/fIÎ@prInt/
odtlačok prsta
fraud
/frO:d/
podvod
get away
/get @'weI/
odísť; uniknúť
go on trial
/g@U Án traI@l/
ísť na súd
go to prison
/g@U t@ prIzn/
ísť do väzenia
graffiti
/gr@'fi:ti/
grafity
miesto výskytu (zvieraťa,
habitat
/h{bIt{t/
rastliny)
headquarters
/hed'kwO:t@z/
veliteľstvo; centrála
hold up
/h@uld 'öp/
zdržať; pozdržať
image
/ImIdZ/
obraz; obrázok
imprisonment
/Im'prIz@nm@nt/ odňatie slobody
@
vyšetrovanie trestného
investigate a crime /In'vestIgeIt
kraIm/
činu
jewellery
/dZu:@lri/
klenoty; šperky
kidnapping
/kIdn{pIÎ/
únos
look for clues
/lUk fO: klu:s/
hľadať stopy
lovely
/lövli/
pôvabný; príjemný
mug (someone) /mög/
ozbíjať (niekoho)
mugging
/mögIÎ/
prepadnutie (na ulici)
mural
/mjU@r@l/
freska
murder
/mÆ:d@/
vražda
murderer
/mÆ:d@r@/
vrah
mysterious
/mI'stI@rI@s/
tajomný; tajuplný; záhadný
obey
/@'beI/
poslúchať
pay a fine
/peI @ faIn/
zaplatiť pokutu
pickpocket
/pIkpÁkIt/
vreckový zlodej
pickpocketing
/pIkpÁkItiÎ/
vreckové krádeže
pocket
/pÁkIt/
vrecko
police officer
/p@'li:s ÁfIs@/
policajt; strážnik
pretty
/prIti/
pekný, pôvabný
profitable
/prÁfIt@b@l/
ziskový; výnosný
proof
/pru:f/
dôkaz
property
/prÁp@ti/
majetok
punishment
/pönISm@nt/
trest
quarantine
/kwÁr@nti:n/
karanténa
/klÁk/
/klaUdi/
/klu:/
/k@'lekt@/
/k@'mIt @ kraIm/

question a suspect /kwestS@n
s@'spekt/
remember
robber
robbery
set fire to
set off an alarm
shadowy
slightly
smash a window

vypočuť podozrivého

/rI'memb@/
pamätať si
/rÁb@/
zlodej
/rÁb@rI/
krádež
/set faI@ t@/
zapáliť
/set Áf {n @'lA:m/ nastavenie alarmu
/S{d@Ui/
nejasný; tienistý
/slaItli/
nepatrne; mierne; slabo
/sm{S eI wInd@U/ rozbiť okno
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smuggling
solve a crime
sorry
steal
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suitcase
suspect
suspect
take a hostage
theft
turtle
vandal
wallet
witness a crime
woollen
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/smögl@/
/smöglIÎ/
/sÁlv @ kraIm/
/sÁri/
/sti:l/
/streIndZ/
/su:tkeIs/
/s@'spekt/
/s@'spekt/
/teIk @ hÁstIdZ/
/Teft/
/tÆ:tl/
/v{ndl/
/wÁlIt/
/wItnIs @ kraIm/
/wUl@n/

pašerák
pašovanie
vyriešiť zločin
pociťujúci ľútosť
(u)kradnúť; odcudziť
divný; zvláštny
kufor
podozrivý
podozrievať
zajať rukojemníka
krádež
korytnačka
vandal
(pánska) peňaženka
byť svedkom zločinu
vlnený

Unit 7 – Sporting greats
acceleration
archery
ashes
beat
bowling
break a record
coach
competition
fence
force
get a medal
gravity
hang-gliding
hold (an event)
horse racing
injure
jump
lose
mass
motion
motor racing
on the other hand
practise
protective
railway
rowing
score a goal
scuba diving
set a record
shooting
support a team
take up
teach
televise
tie-break
train
triangular
violent
weightlifting
windsurfing

/@ksel@'reIS@n/
akcelerácia; zrýchlenie
/A:tS@ri/
lukostreľba
/{SI:s/
popol
/bi:t/
biť; tĺcť
/b@UlIÎ/
bowling (americké kuželky)
/breIk @ rekO:d/ prekonať rekord
/k@UtS/
tréner; trénovať (niekoho)
/kÁmp@'tISn/
súťaž
/fens/
plot
/fO:s/
sila
/get @ medl/
získať medailu
/gr{v@ti/
gravitácia
/h{Î glaIdIÎ/
lietanie na rogale
/h@Uld/
hosťovať udalosť
/hO:s reIsIÎ/
konské dostihy
/IndZ@/
zraniť; poraniť
/dZömp/
skočiť; skákať
/lu:z/
prehrať; stratiť
/m{s/
množstvo; hromada
/m@USn/
pohyb
/m@Ut@ reIsIÎ/
automobilový šport
/Án Di: öD@ 'h{nd/na druhej strane
/pr{ktIs/
cvičiť
/pr@'tektIv/
ochranný
/reIlweI/
železnica; železničná trať
/r@UIÎ/
veslovanie
/skO: @ g@Ul/
dať gól
/sku:b@ daIvIÎ/
/set @ rekO:d/
/Su:tIÎ/
/s@'pO:t @ ti:m/
/teIk 'öp/
/ti:tS/
/telIvaIz/
/taIbreIk/
/treIn/
/traI'{Îgj@l@/
/vaI@l@nt/
/weItlIftIÎ/
/wIndsÆ:fIÎ/

hĺbkové potápanie (s
prístrojom)
vytvoriť rekord
streľba
podporovať tím
zdvihnúť; zaberať
učiť; vyučovať
vysielať v televízii
predĺženie zápasu kvôli
remíze
trénovať
trojuholníkový
násilný; násilnícky
vzpieranie
windsurfing

Unit 8 – Virtual world
admit

/@d'mIt/
pripustiť; prijať
/{n@laIz D@
analyze the results rI'zölts/
analyzovať výsledky
animation
/{nImeIS@n/
animácia
announce
/@'naUns/
oznámiť; ohlásiť
answer the phone /A:ns@ D@ f@Un/ zdvihnúť telefón
ban
/b{n/
zákaz
Bunsen burner
/böns@n bÆ:rn@r/ plynový horák
button
/bötn/
gombík; tlačidlo
calculator
/k{lkjUleIt@/
kalkulačka
candle
/k{ndl/
sviečka
career
/k@'rI@/
povolanie; životná dráha
clock
/klÁk/
hodiny
collapse
/k@'l{ps/
zrútiť sa (človek aj stavba)
complain
/k@m'pleIn/
sťažovať si
/dI'zaIn @
design a prototype pr@Ut@taIp/
navrhnúť prototyp
/dI'vel@p @
develop a concept kÁnsept/
vypracovať koncepciu
develop the
/dI'vel@p @
product
prÁdökt/
vyvinúť výrobok
developer
/dI'vel@p@r/
vývojár
discovery
/dIs'köv@rI/
objav; zistenie; odhalenie
/du: mA:kIt
do market researchrI'sÆ:tS/
robiť prieskum trhu
funnel
/fön@l/
lodný komín; lievik
garage
/g{rA:Z/
garáž; (auto)servis
give a
/gIv @
demonstration
dem@n'streISn/ demonštrovať
gloves
/glövz/
prstové rukavice
heat sensor
/hi:t sens@r/
tepelné čidlo
/In'vent
invent characters k{r@kt@z/
vymýšľať postavy
kid
/kId/
dieťa
lab coat
/l{b k@Ut/
laboratórny plášť
manufacture
/m{njU'f{ktS@/ vyrobiť; vyrábať
marine biologist /m@'ri:n
baI'Ál@dZIst/
morský biológ
maze
/meIz/
bludisko; labyrint
medicine
/meds@n/
medicína; lekárstvo
microscope
/maIkr@sk@Up/
mikroskop
navigate
/n{vIgeIt/
plávať; navigovať
passenger
/p{sIndZ@/
cestujúci; pasažier
prepare
/prI'pe@/
pripravovať
put out a fire
/pUt aUt @ faI@/ uhasiť požiar
rainbow
/reInb@U/
dúha
refuse
/rI'fju:z/
odmietnuť
/rI"m@Ut
remote control
k@n'tr@Ul/
diaľkové ovládanie
research
/rI'sÆ:tS/
výskum
research an idea /rI'sÆ:tS @n aI'dI@/ skúmať nejaký nápad
robot
/r@Ub@t/
robot
scales
/skeIlz/
váhy
scientist
/saI@ntIst/
vedec; prírodovedec
sensor
/sens@r/
snímač; čidlo
signal
/sIgn@l/
signál; znamenie
skeleton
/skelItn/
kostra
smartphone
/smA:tf@Un/
smartphone

software
stool
tap
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/sÁftwe@/
/stu:l/
/t{p/

programové vybavenie
počítača
sedadlo; sedačka; vysoký
stolček
kohútik; pípa
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aUt D@
test out the product /test
prÁdökt/

test tube
tidy your room
unconscious
vacancy
venture
visible
warn
website

/test tju:b/
/taIdi jO: ru:m/
/ön'kÁnS@s/
/veIk@nsi/
/ventS@/
/vIz@bl/
/wO:n/
/websaIt/

vyskúšať výrobok
skúmavka
upratať izbu
v bezvedomí
voľné miesto
podnik; projekt
viditeľný
varovať; upozorniť koho
internetová stránka

Unit 9 - Communicate
ability
acceptable
achievement
add
advert
artistic
bearable
butter
caption
cartoon
cartoonist
ceremony
chill
chop
classified ads
complex
crossword
dictionary entry
dream up
edit
envelope
file
flexible
fridge
go wrong
gossip
headline
horoscope
hug
inflexible

schopnosť
prijateľný; vítaný
úspech; čin
pridať
reklama; inzerát
umelecký
znesiteľný; únosný
maslo
nadpis; záhlavie; titulok;
/k{pS@n/
popisný text k obrázku
kreslený film; kreslený
/kA:'tu:n/
seriál
karikaturista; výrobca
/kA:'tu:nIst/
kreslených filmov
/ser@m@ni/
obrad; slávnosť
/tSIl/
chlad; zima
/tSÁp/
(roz)sekať; krájať
/kl{sIfaId {ds/ klasifikované inzeráty
/kÁmpleks/
zložitý; komplexný
/krÁswÆ:d/
krížovka
/dIkS@nri 'entri/ slovníkové heslo
/dri:m öp/
vymyslieť; vysnívať
/edIt/
editovať, upraviť
/env@l@Up/
obálka
/faIl/
súbor
/fleks@bl/
pružný; ohybný; flexibilný
/frIdZ/
chladnička
/g@U 'rÁÎ/
pokaziť sa
/gÁsIp/
klebety; šíriť klebety
/hedlaIn/
titulok; nadpis
/hÁr@sk@Up/
horoskop
/hög/
objímať (sa)
/In'flex@bl/
nepružný
/@'bIl@ti/
/@k'sept@bl/
/@'tSi:vm@nt/
/{d/
/{dvÆ:t/
/A:'tIstIk/
/be@r@b@l/
/böt@/

season (food)
silly
smoked
smooth

/si:zn/
sezónne (jedlo)
/sIli/
hlúpy
/sm@Ukt/
údený
/smu:D/
hladký
/s@US@l
social networking 'netwÆ:rkIÎ/
sociálne siete
solve problems
/sÁlv prÁbl@ms/ riešiť problémy
spend time
/spend taIm/
(s)tráviť čas
sports report
/spO:ts rI'pO:t/
športové správy
stamp
/st{mp/
poštová známka; pečiatka
store
/stO:/
obchodný dom; sklad
storytelling
/stO:riteliÎ/
rozprávanie príbehov
synchronize
/sIÎkr@naIz/
synchronizovať
telegraph
/telIgrA:f/
(za)telegrafovať
telephone
/telIf@Un/
telefón; (za)telefonovať
thyme
/taIm/
tymián
travel guide
/tr{vl gaId/
cestovný sprievodca
tweet
/twi:t/
štebot
tweet
/twi:t/
štebotať, spievať (vtáčik)
typewriter
/taIpraIt@/
písací stroj
unacceptable
/ön@k'sept@bl/
neprijateľný
unbearable
/ön'be@r@b@l/
neznesiteľný
unreliable
/önrI'laI@b@l/
nespoľahlivý
voicemail message /vOIsmeIl mesIdZ/ hlasová správa
weather report
/weD@ rI'pO:t/
správy o počasí
workshop
/wÆ:kSÁp/
dielňa; seminár

instruction manual /In'strökSn
m{njU@l/
invisible
irresponsible
letters page
lie
microphone
mix
podcast
postal service
postage
printing press
quote
receipt
reliable
scan

návod na použitie
neviditeľný
nezodpovedný
strana v časopise
/let@rs peIdZ/
venovaná listom
/laI/
klamať (lie - lying)
/maIkr@f@Un/
mikrofón
/mIks/
(z)miešať (sa); zmes
audio nahrávka, ktorá sa
/pÁdka:st/
dá stiahnuť na Internete
/'p@Ust@l sÆ:vIs/ poštové služby
/p@UstIdZ/
poštovné
/prIntIÎ pres/
printové noviny
/kw@Ut/
citát
potvrdenka; príjmový
/rI'si:t/
doklad
/rI'laI@bl/
spoľahlivý
/sk{n/
snímať obraz
/In'vIz@bl/
/IrI'spÁnsIbl/
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