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New Inspiration 2  

Unit 1 – Making Friends 

Lesson 1 - Do you really speak Chinese? 
bet /bet/ staviť sa 

chat /tS{t/ rozprávať sa 

far /fA:/ vzdialený; ďaleko 

finish /fInIS/ dokončiť; skončiť 

gymnastics /dZIm'n{stIks/ gymnastika 

How about ...? 

 

A čo ...? 

karate /k@'rA:ti/ karate 

online 
/Án'laIn/ 

pripojený (k počítačovej 
sieti); na sieti 

surf 
/sÆ:f/ 

surfovať, vyhľadávať (na 
internete) 

What about ...? 

 

A čo ... ? 

What else? 

 

Ešte niečo? 

yoga /j@Ug@/ joga 

Unit 1 Lesson 2 
You're standing on my foot! 
bag /b{g/ taška 

boots /bu:ts/ vysoké topánky 

camera /k{m@r@/ fotoaparát; kamera 

clothes /kl@Udz/ oblečenie 

dress /dres/ šaty (dámske) 

hat /h{t/ klobúk; pokrývka hlavy 

high /haI/ vysoký; vysoko 

hold hands  /h@Uld h{ndz/ držať sa za ruky 

jacket /dZ{kIt/ sako; bunda 

jeans /dZi:nz/ džínsy 

juggler /dZögl@/ žonglér 

pullover /pUl@Uv@/ sveter 

quick /kwIk/ rýchly 

shirt /SÆ:t/ košeľa 

shoes /Su:z/ topánky 

shorts 
/SO:ts/ 

šortky; krátke nohavice; 
trenírky 

skirt /skÆ:t/ sukňa 

sweatshirt /swetSÆ:t/ mikina; tepláková bunda 

take a 
picture/photo /pIktS@/f@Ut@U/ 

vyfotiť 

thin /TIn/ chudý; tenký 

top /tÁp/ tričko 

tour guide /tU@ gaId/ sprievodca 

trainers 
/treIn@z/ 

športové / bežecké 
topánky 

tree /tri:/ strom 

trousers /traUz@z/ nohavice 

T-shirt /ti: SÆ:t/ tričko 

umbrella /öm'brel@/ dáždnik; slnečník 

wallet 
/wÁlIt/ 

(pánska) peňaženka; 
náprsná taška 

Unit 1 Lesson 3 

It's my sister’s birthday 
account /@'kaUnt/ účet 

actor /{kt@/ herec 

add /{d/ pridať 

boss /bÁs/ šéf 

celebrity /s@'lebrIti/ známa osobnosť; celebrita 

character /k{r@kt@/ znak 

create /kri:'eIt/ vytvoriť 

doctor /dÁkt@/ doktor; lekár 

email address /i:meIl @'dres/ emailová adresa 

follow /fÁl@U/ (na)sledovať  

glasses /glA:sIz/ okuliare 

Internet /Int@net/ internet 

interview /Int@vju:/ robiť rozhovor 

laptop 
/l{ptÁp/ 

notebook; prenosný 
počítač 

lunch break 
/löntS breIk/ 

obedová / poludňajšia 
prestávka 

message /mesIdZ/ odkaz; správa 

microphone /maIkr@f@Un/ mikrofón 

mobile phone /m@UbaIl f@Un/ mobilný telefón; mobil  

musician /mju:'zISn/ hudobník 

network /netwÆ:k/ sieť 

nurse 
/nÆ:s/ 

zdravotná sestra; 
ošetrovateľka 

office /ÁfIs/ kancelária; úrad 

PA 

 

osobný asistent 

password /pA:swÆ:d/ heslo 

perform /p@'fO:m/ účinkovať; hrať 

permission /p@'mISn/ dovolenie, povolenie 

photographer /f@'tÁgr@f@/ fotograf 

pilot /paIl@t/ pilot 

receptionist /rI'sepS@nIst/ recepčný 

reporter 
/rI'pO:t@/ 

reportér; spravodajca; 
hlásateľ 

sign up /saIn 'öp/ prihlásiť sa (for) do 

simple /sImpl/ jednoduchý; prostý  

site /saIt/ webová stránka 

social network /s@USl/ sociálna sieť 

stethoscope /steT@sk@Up/ stetoskop 

teacher /ti:tS@/ učiteľ (-ka) 

text message /tekst 'mesIdZ/ textová správa; SMS 

tweet /twi:t/ správa na Twitteri 

username /ju:z@neIm/ užívateľské meno 

vet /vet/ zverolekár; veterinár 

waiter /weIt@/ čašník 

website /websaIt/ internetová stránka 

Unit 1 Lesson 4 - Integrated Skills 

Personal profiles 
important /Im'pO:tnt/ dôležitý 

It depends.  /dI'pend/ Uvidíme. 

look forward to  /fO:w@d/ tešiť sa na 

nothing /nöTIÎ/ nič 

relax /rI'l{ks/ uvoľniť (sa) 

sky /skaI/ obloha; nebo 

sunshine /sönSaIn/ slnečný svit 

truth /tru:T/ pravda 

Unit 1 - Inspiration Extra! 

passenger /p{sIndZ@/ cestujúci 

sell /sel/ predávať 

successful /s@k'sesf@l/ úspešný 
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Unit 1 – Culture 

aquarium /@'kwe@ri@m/ akvárium 

art gallery /A:t g{l@ri/ galéria 

artist /A:tIst/ umelec 

bell /bel/ zvon (-ček) 

big wheel /bIg wi:l/ ruské kolo 

busker 
/bösk@/ 

pouličný spevák / komik / 
zabávač 

cathedral /k@'Ti:dr@l/ katedrála 

Christmas Day 
/krIsm@s deI/ 

Vianoce (1. sviatok 
vianočný) 

church /tSÆ:tS/ kostol; cirkev 

climb /klaIm/ (vy)liezť; vyšplhať sa (na) 

clock tower /klÁk taU@/ veža s hodinami 

coach /k@UtS/ autobus; autokar  

column /kÁl@m/ stĺp; stĺpec 

double-decker bus /döbl dek@ bös/ dvojpodlažný autobus 

exactly /Ig'z{ktli/ presne 

exhibition /eksI'bISn/ výstava 

film star /fIlm  stA:/ filmová hviezda 

fire /faI@/ požiar; oheň 

flower /flaU@/ kvet; kvetina 

in fact /In f{kt/ v skutočnosti; vlastne 

interested /Intr@stId/ (be ~) zaujímať sa 

interesting /Intr@stIÎ/ zaujímavý 

king /kIÎ/ kráľ 

life /laIf/ život 

market /mA:kIt/ trh; tržnica 

miss /mIs/ zmeškať; minúť; cnieť sa   

model /mÁdl/ model 

modern /mÁdn/ moderný 

monument /mÁnjum@nt/ pamätník 

museum /mju'zi:@m/ múzeum  

pickpocket /pIkpÁkIt/ vreckový zlodej; vreckár 

pocket /pÁkIt/ vrecko 

power station /paU@ steISn/ elektráreň 

present /preznt/ prezentovať sa; súčasný 

queen /kwi:n/ kráľovná 

salt /sO:lt/ soľ 

sightseeing 
/saItsi:IÎ/ 

okružná prehliadka; 
prehliadka pamiatok 

star 
/stA:/ 

hviezda; hrať v hlavnej 
úlohe 

stone /st@Un/ kameň 

tall /tO:l/ vysoký; veľký 

tonne /tön/ tona 

unusual /ön'ju:ZU@l/ nezvyčajný 

weigh /weI/ vážiť 

whisper /wIsp@/ šepkať 

work /wÆ:k/ dielo 

Unit 2 – Festivals 

Lesson 1 – Europe's best street party 
atmosphere /{tm@sfI@/ atmosféra; nálada 

ball /bO:l/ ples 

carnival /kA:nIvl/ karneval 

celebrate /sel@breIt/ oslavovať 

cheap /tSi:p/ lacný 

cold /k@Uld/ chladný; studený 

colourful /köl@fl/ pestrý 

cool /ku:l/ skvelý; chladný; svieži 

cosmopolitan /kÁzm@'pÁlItn/ kozmopolitný 

costume /kÁstju:m/ kostým; kroj 

dancer /dA:ns@/ tanečník / tanečníčka 

drummer /dröm@/ bubeník 

dry /draI/ suchý; sucho 

exciting /Ik'saItIÎ/ zaujímavý; vzrušujúci 

exotic /Ig'zÁtIk/ cudzokrajný; exotický 

expensive /Ik'spensIv/ nákladný; drahý 

festival /festIvl/ slávnosť 

foreign /fÁr@n/ zahraničný; cudzí 

friendly /frendli/ priateľský 

full /fUl/ plný 

giant /dZaI@nt/ obrovský; veľký 

hot /hÁt/ horúci; horúco 

judge /dZödZ/ sudca; porotca 

large /lA:dZ/ veľký 

last /lA:st/ trvať 

loud /laUd/ hlasný; nahlas 

noisy /nOIzi/ hlučný 

non-stop /nÁn 'stÁp/ bez prestávky 

old /@Uld/ starý 

parade 
/p@'reId/ 

slávnostný sprievod; 
prehliadka 

party /pA:ti/ večierok; oslava 

popular /pÁpjUl@/ obľúbený 

quiet /kwaI@t/ tichý; pokojný 

region /ri:dZ@n/ kraj; oblasť 

safe /seIf/ bezpečný 

samba /s{mb@/ samba 

show /S@U/ zábavný program / relácia 

size /saIz/ veľkosť 

smart /smA:t/ elegantný; vkusný; módny 

sound system /saUnd sIst@m/ zvuková aparatúra 

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

stage /steIdZ/ javisko 

stall /stO:l/ stánok 

usual 
/ju:ZU@l/ 

obyčajný (as usual - ako 
obyčajne) 

warm /wO:m/ teplý; teplo  

well-known /wel'n@Un/ známy; populárny 

Unit 2 Lesson 2 

We should stay together 
bank /b{Îk/ banka 

behind /bI'haInd/ za 

between /bI'twi:n/ medzi 

book /bUk/ rezervovať (si) 

bookshop /bUkSÁp/ kníhkupectvo 

café /c{feI/ kaviareň; lacná reštaurácia 

change money  /tSeIndZ mönI/ zameniť si peniaze 

cheek /tSi:k/ tvár; líce 

chemist’s /kemIsts/ lekáreň; drogéria 

crowd /kraUd/ dav 

flight /flaIt/ let 

flower shop /flaU@ SÁp/ kvetinárstvo 

front /frönt/ predná časť 

guest /gest/ hosť; návštevník 

haircut /he@köt/ účes; zostrih 

hairdresser’s /he@dres@z/ kaderníctvo 

hotel /h@U'tel/ hotel (pozor na výslovnosť) 

immediately /I'mi:dI@tlI/ okamžite; ihneď 
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in front of /In frönt Áv/ pred 

inside /InsaId/ vnútri; dovnútra 

look after someone  /lUk A:ft@/ starať sa o niekoho 

medicine /meds@n/ liek 

near /nI@/ blízko; neďaleko 

newsagent’s /nju:zeIdZ@nts/ trafika 

next to /nekst t@/ vedľa; pri; hneď za 

once /wöns/ (jeden) raz, -krát 

opposite /Áp@zIt/ oproti 

outside /aUt'saId/ vonku 

over /@Uv@/ cez 

police station /p@'li:s steISn/ policajná stanica 

post office /p@Ust ÁfIs/ pošta 

present /preznt/ darček 

rest /rest/ zvyšok; zostatok 

safety /seIfti/ bezpečie; bezpečnosť 

shake hands  /SeIk h{ndz/ podať si ruky 

stadium /steIdI@m/ štadión 

stamp /st{mp/ poštová známka 

supermarket /su:p@mA:kIt/ supermarket 

telephone /telIf@Un/ telefón 

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

twice /twaIs/ dvakrát 

under /önd@/ pod 

Unit 2 Lesson 3 

I love going to festivals 
backstage /b{ksteIdZ/ zákulisie 

bad /b{d/ zlý 

be able to  /eIbl/ byť schopný 

bring /brIÎ/ priniesť (si) 

burger /bÆ:g@/ hamburger 

camp /k{mp/ táboriť 

close /kl@Us/ blízky; dôverný 

contact /kÁnt{kt/ kontakt 

cover /köv@/ prikryť; (za)kryť 

dangerous /deIndZ@r@s/ nebezpečný  

earn money  /Æ:n/ zarobiť peniaze 

fan /f{n/ fanúšik 

get up early  /Æ:li/ vstávať skoro 

good /gUd/ dobrý 

heavy metal /hevi metl/ heavy metal (hudba) 

hip-hop /hIphÁp/ hiphop 

I can’t stand it.  

 

Nemôžem to vydržať / 
strpieť. 

I don’t mind it.  

 

Nevadí mi to. 

jazz /dZ{z/ jazz; džez 

lead singer /li:d sIÎ@/ hlavný spevák / speváčka 

live music /laIv/ živá hudba 

lovely /lövli/ pôvabný; príjemný 

make friends  

 

spriateliť sa 

mud /möd/ blato 

on time  

 

včas 

open-air /@Up@n'e@/ vonku; pod šírym nebom 

pop /pÁp/ populárna hudba 

punk /pöÎk/ punk 

queue /kju:/ stáť v rade 

rap /r{p/ rap (hudba) 

reggae /regeI/ reggae 

rock /rÁk/ rocková hudba 

rubbish /röbIS/ odpadky; smeti 

salsa 
/s{ls@/ 

druh latinsko-amerického 
tanca; salsa (ostrá 
omáčka) 

security /s@'kju:rIti/ bezpečnosť; bezpečie 

sleep /sli:p/ spať 

soul /s@Ul/ soul (hudobný štýl) 

stay up late  

 

zostať dlho hore 

techno /tekn@/ techno (hudba) 

tent /tent/ stan 

wet /wet/ mokrý 

world /wÆ:ld/ svet 

Unit 2 Lesson 4 - Integrated Skills 

Celebrations 
arrival /@'raIvl/ príjazd; príchod 

as soon as 
possible  

 

čo najskôr 

burn /bÆ:n/ horieť; spáliť (sa) 

candle /k{ndl/ sviečka 

celebration /sel@'breISn/ oslava; slávnosť 

champagne /S{m'peIn/ šampanské; sekt 

dragon /dr{g@n/ drak 

envelope /env@l@Up/ obálka 

fireworks /faI@wÆ:ks/ ohňostroj 

Good luck!  /lök/ Veľa šťastia! 

grape /greIp/ hrozno 

greetings card /gri:tIÎ kA:dz/ (blaho)prianie (tlačené) 

Happy New Year!  

 

Šťastný Nový rok! 

How long?  

 

Ako dlho? 

lentils /lentIlz/ šošovka 

light /laIt/ zapáliť; rozsvietiť 

make a wish  

 

niečo si priať 

New Year’s Eve /nju:  jI@z 'i:v/ Silvester 

noodles /nu:dlz/ slíže; rezance 

purse 
/pÆ:s/ 

BrE peňaženka; AmE 
kabelka 

rice /raIs/ ryža 

ring /rIÎ/ zvoniť 

soup /su:p/ polievka 

start /stA:t/ začiatok 

suitcase /su:tkeIs/ kufor 

throw /Tr@U/ hádzať; hodiť 

tradition /tr@'dISn/ tradícia 

traditional /tr@'dIS@nl/ tradičný 

underwear /önd@we@/ (spodná) bielizeň 

wave /weIv/ vlna 

wine /waIn/ víno 

Unit 2 – Inspiration Extra! 

poem /p@UIm/ báseň 

valuable /v{lju@bl/ cenný; hodnotný 

Unit 3 – Past Times 

Lesson 1 – The fire started at a baker's 

after /A:ft@/ po 

art school /A:t/ umelecká škola 

asleep /@'sli:p/ spiaci (be ~ - spať) 

baker /beIk@/ pekár 

ball-point pen /bO:l pOInt 'pen/ guľôčkové pero 

be born /bi: bO:n/ narodiť sa  

become /bI'köm/ stať sa 

boat /b@Ut/ čln; loď(ka) 
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brandy /br{ndi/ koňak; brandy 

bridge /brIdZ/ most 

build /bIld/ postaviť; vybudovať 

bury /beri/ pochovať 

butter /böt@/ maslo 

car /kA:/ auto 

close /kl@Us/ blízky; blízko 

describe /dI'skraIb/ opísať; popísať 

design 
/dI'zaIn/ 

navrhnúť; projektovať; 
(na)plánovať  

destroy /dI'strOI/ zničiť 

diary 
/daI@ri/ 

vreckový kalendár; 
zápisník; denník 

escape /I'skeIp/ utiecť; útek; vyviaznutie 

first /fÆ:st/ prvý 

flame /feIm/ plameň 

for /fO:/ pre; počas 

helicopter /helIkÁpt@/ helikoptéra 

in /In/ v 

inflammable /In'fl{m@bl/ horľavý; výbušný 

invent /In'vent/ vynájsť; vymyslieť si 

later /leIt@/ neskôr 

luckily /lök@lI/ našťastie 

make a phone call  

 

zavolať si 

nightclothes /naItkl@UDz/ nočný odev; pyžamo 

oil /OIl/ olej 

on /Án/ na 

on fire  /faI@/ horiaci; v plameňoch 

pack /p{k/ (za)baliť; zbaliť 

plan /pl{n/ plánovať 

print /prInt/ vytlačiť 

reach /ri:tS/ doraziť; dôjsť (niekam) 

return /rI'tÆ:n/ vrátiť sa 

smoke /sm@Uk/ dym 

studio /stju:di@U/ ateliér; štúdio 

sugar /SUg@/ cukor 

theme park /Ti:m pA:k/ zábavný park 

then /Den/ potom 

when /wen/ keď 

wind /wInd/ vietor 

Unit 3 Lesson 2 

Did you have fun? 
ages /eIdZIz/ celá večnosť 

ago /@'g@U/ pred (o čase) 

architect /A:kItekt/ architekt 

brilliant 
/brIlI@nt/ 

vynikajúci; skvelý; veľmi 
nadaný 

burn down /bÆ:n 'daUn/ zhorieť 

complete /k@m'pli:t/ úplný; dokončený 

exhausted /Ig'zO:stId/ vyčerpaný 

guys /gaIz/ ľudia; chlapi 

have fun  /fön/ užiť si (zábavu) 

lazy /leIzi/ lenivý 

original /@'rIdZInl/ pôvodný 

payment /peIm@nt/ platba; splátka 

performance /p@'fO:m@ns/ predstavenie; výkon 

receive /rI'si:v/ prijať; dostať 

roof /ru:f/ strecha 

step /step/ krok; schod 

thatched /T{tSt/ pokrytý slamou 

tired /taI@d/ unavený 

until /@n'tIl/ až do; dokiaľ 

Unit 3 Lesson 3 
It was coming straight towards him 
actually /{ktSu@li/ vlastne; v skutočnosti 

afterwards /A:ft@w@dz/ potom; neskôr 

As far as we know.  

 

Pokiaľ je nám známe ... 

at first /@t 'fÆ:st/ najprv 

ball of light /bO:l @v laIt/ svetelná guľa 

bang /b{Î/ rana; prasknutie 

be /bi:/ byť 

bicycle /baIsIkl/ bicykel 

burn up /bÆ:n/ zhorieť 

case /keIs/ prípad 

chance /tSA:ns/ pravdepodobnosť 

classmate /klA:smeIt/ spolužiak 

contain /k@n'teIn/ obsahovať 

emergency 
/I'mÆ:dZ@nsi/ 

naliehavý prípad/stav; 
pohotovosť 

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

enough /I'nöf/ dosť; dostatočne 

expert /ekspÆ:t/ odborník; znalec 

extremely /Iks'tri:mli/ nesmierne; neobyčajne 

fall /fO:l/ padať 

feel well  /fi:l/ cítiť sa dobre (zdravotne) 

ground /graUnd/ zem 

hard /hA:d/ tvrdý; tvrdo 

hit /hIt/ udrieť 

hole /h@Ul/ diera 

housewife /haUswaIf/ žena v domácnosti 

iron /aI@n/ železo  

land /l{nd/ pristáť 

magnetic /m{g'netIk/ magnetický 

meteorite /mi:tI@raIt/ meteorit 

nearly /nI@lI/ takmer; skoro 

noise /nOIz/ hluk 

overboard /@Uv@'bO:d/ cez palubu; do mora 

pain /peIn/ bolesť 

rare /re@/ vzácny; riedky 

red-hot /redhÁt/ rozpálený dočervena 

rescue /reskju:/ zachrániť 

rock /rÁk/ skala; kameň 

rocket /rÁkIt/ raketa 

schoolboy /sku:lbOI/ školák 

ship /SIp/ loď 

sofa /s@Uf@/ gauč 

space /speIs/ vesmír 

spaceship /speIsSIp/ kozmická loď 

speedboat /spi:db@Ut/ rýchly motorový čln 

still /stIl/ stále 

strike /straIk/ úder 

suddenly /söd@nli/ náhle; neočakávane 

survive /s@'vaIv/ prežiť; zostať na žive 

tell a story  

 

rozprávať príbeh 

thunder /Tönd@/ hrom; zahrmenie 

tiny /taIni/ malý; maličký 

whistle /wIsl/ pískať 

Unit 3 Lesson 4 - Integrated Skills 

Biography 

acting company /{ktIÎ kömp@ni/ divadelný súbor 
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bestseller 
/bestsel@/ 

bestseller; najpredávanejší 
tovar 

between /bI'twi:n/ medzi 

by 
/baI/ 

pri; v; vedľa; predl. so 7. 
pádom 

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

collect /k@'lekt/ zbierať 

continue /k@n'tInju:/ pokračovať 

death /deT/ smrť 

factory /f{kt@ri/ továreň 

fame /feIm/ sláva; povesť 

finally /faIn@li/ nakoniec 

fortune /fO:tS@n/ veľký majetok; veľa peňazí 

major /meIdZ@/ hlavný 

marry /m{ri/ oženiť sa; vydať sa 

next /nekst/ nasledujúci; ďalší 

novel /nÁvl/ román 

novelist /nÁv@lIst/ románopisec; spisovateľ 

part-owner /"pA:t'@Un@/ spolumajiteľ; spoluvlastník 

play /pleI/ hra (v divadle)  

playwright /pleIraIt/ dramatik 

public /pöblIk/ verejný  

publish /pöblIS/ publikovať; zverejniť 

rich /rItS/ bohatý; zámožný 

soon /su:n/ skoro; onedlho 

success /s@k'ses/ úspech 

tragedy /tr{dZ@di/ tragédia 

will /wIl/ vôľa; závet 

writer /raIt@/ spisovateľ(-ka) 

Unit 3 - Culture 

biscuit 
/bIskIt/ 

keks; sušienka; čajové 
pečivo 

car park /kA: pA:k/ parkovisko 

explorer 
/Ik'splO:r@/ 

prieskumník; cestovateľ; 
bádateľ 

forest /fÁrIst/ les 

grammar /gr{m@/ gramatika 

harbour /hA:b@/ prístav (prírodný) 

nonsense /nÁns@ns/ nezmysel 

railway /reIlweI/ železnica; železničná trať 

rubbish /röbIS/ odpadky; smeti 

Unit 4 – Performance 

Lesson 1 – He isn't going to go to university 
actor /{kt@/ herec 

adjective /{dZIktIv/ prídavné meno 

affect /@'fekt/ ovplyvniť 

attractive /@'tr{ktIv/ príťažlivý 

bully /bUli/ šikanovať 

coordination /k@U"O:dI'neISn/ súhra 

co-star 
/k@UstA:/ 

jeden z hlavných 
predstaviteľov (filmu apod.) 

do up /du: 'öp/ zapnúť; zaviazať (apod.) 

dyspraxia 
/dIs'pr{ksi@/ 

dyspraxia (porucha 
motoriky) 

education /edZU'keISn/ vzdelanie 

fantastically /f{n't{stIkli/ fantasticky 

film /fIlm/ film; natáčať 

frightening /fraIt@nIÎ/ strašný; naháňajúci hrôzu 

future /fju:tS@/ budúcnosť 

handwriting /h{ndraItIÎ/ rukopis 

happy /h{pi/ šťastný 

hard /hA:d/ ťažko 

have a party  

 

usporiadať večierok 

height /haIt/ výška 

intelligent /In'telIdZ@nt/ inteligentný; bystrý  

little-known /n@Un/ málo známy 

musical /mju:zIkl/ muzikál  

neatly /ni:tli/ čisto; úhľadne 

overtake /@Uv@teIk/ predbehnúť; predstihnúť 

rehearsal /rI'hÆ:sl/ skúška; nácvik 

rehearse /rI'hÆ:s/ skúšať; nacvičovať 

sensitive /sens@tIv/ citlivý  

series /sI@ri:z/ seriál 

serious /sI@rI@s/ vážny 

stage /steIdZ/ javisko 

studio /stju:di@U/ ateliér; štúdio 

suffer /söf@/ (u)trpieť 

surf /sÆ:f/ surfovať 

take someone 
seriously  

 

brať niekoho vážne 

teen /ti:n/ dospievajúci 

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

unlike /ön'laIk/ na rozdiel od 

wizard /wIz@d/ čarodejník; kúzelník 

Unit 4 Lesson 2 

Which will we choose? 
afraid /@'freId/ obávajúci sa 

appear /@'pI@/ objaviť sa; vystúpiť 

available /@'veIl@bl/ dostupný; k dispozícii 

cassette /k@'set/ kazeta 

CD /si: 'di:/ CD; kompaktný disk 

cylinder /sIlInd@/ valec; valček 

disc /dIsk/ kompaktný disk 

few /fju:/ málo 

flat /fl{t/ byt 

introduce /Intr@'dju:s/ uviesť; predstaviť 

invention /In'venSn/ vynález 

late /leIt/ neskoro 

LP /el 'pi:/ dlhohrajúca platňa 

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

phonograph /f@Un@gr{f/ fonograf 

prefer /prI'fÆ:/ dať prednosť; uprednostniť 

record 
/rekO:d/ 

záznam; nahrávka; 
gramofónová platňa 

record /rI'kO:d/ zaznamenať; nahrať  

replace /rI'pleIs/ nahradiť; zameniť 

tape /teIp/ kazeta (audio) 

tape recorder /teIp rI'kO:d@/ kazetový magnetofón 

Unit 4 Lesson 3 

You spoke too fast 

absurd /@b'sÆ:d/ absurdný; nezmyselný 

adverb /{d'vÆ:b/ príslovka 

angrily /{ÎgrIli/ nahnevane; zlostne 

angry /{Îgri/ nahnevaný 

badly /b{dli/ zle 

band /b{nd/ kapela; skupina 

comfortable /kömft@bl/ pohodlný 

comfortably /kömft@bli/ pohodlne 

concert /kÁns@t/ koncert 

director /daI'rekt@/ filmový režisér 
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drama /drA:m@/ divadelná hra; dráma 

fast /fA:st/ rýchly; rýchlo 

happily /h{pIli/ šťastne; našťastie 

I’m afraid ... 

 

Obávam sa ... 

loudly /laUdli/ nahlas 

make sense  

 

dávať zmysel 

manner /m{n@/ chovanie; správanie (sa) 

musician /mju:'zISn/ hudobník 

need /ni:d/ potrebovať 

nervous /nÆ:v@s/ nervózny 

nervously /nÆ:v@sli/ nervózne 

normally /nO:m@li/ obyčajne; normálne 

noun /naUn/ podstatné meno 

ourselves /aU'selvz/ my sami; sami sebe 

play /pleI/ hrať; hra 

pleased /pli:zd/ potešený; majúci radosť 

politely /p@'laItli/ zdvorilo 

programme /pr@Ugr{m/ program; relácia 

properly /prÁp@li/ poriadne 

quickly /kwIkli/ rýchlo 

quietly /kwaI@tli/ potichu 

rudely /ru:dli/ drzo; neslušne 

sad /s{d/ smutný 

sadly /s{dli/ nanešťastie; bohužiaľ 

scene /si:n/ scéna 

show 
/S@U/ 

relácia; zábavné 
predstavenie 

slowly /sl@Uli/ pomaly 

spend time  

 

tráviť čas 

theatre /TI@t@/ divadlo 

thought /TO:t/ myšlienka 

well /wel/ dobre 

What a shame!  /SeIm/ Aká škoda! 

Unit 4 Lesson 4 - Integrated Skills 

TV Programmes 
action-packed /{kSn p{kt/ akčný (film apod.) 

broadcast /brO:dkA:st/ vysielanie 

businessman /bIzn@sm{n/ obchodník 

carefully /ke@f@li/ opatrne 

cartoon 
/kA:'tu:n/ 

kreslený film; kreslený 
seriál 

character /k{r@kt@/ postava (v lit. a film. diele) 

chat show 
/tS{t S@U/ 

televízna / rozhlasová 
beseda (so známymi 
osobnosťami)  

clever /klev@/ chytrý; bystrý 

documentary 
/dÁkju'mentri/ 

dokumentárny (film, 
relácia) 

easily /i:zIlI/ ľahko 

episode /epIs@Ud/ epizóda; diel 

extraordinary /Ik'strO:dIn@ri/ mimoriadny; nezvyčajný 

fast-moving /fA:st mu:vIÎ/ rýchlo sa pohybujúci 

game show /geIm S@U/ televízna súťaž 

gerund 
/dZer@nd/ 

gerundium (slovesný tvar 
končiaci sa -ing) 

hungrily /höÎgrIli/ hladne 

illness /Iln@s/ choroba 

imaginary /I'm{dZIn@ri/ imaginárny; neskutočný 

infinitive /In'fInItIv/ infinitív 

medical /m@'dIsInl/ liečivý 

middle-class /mIdl klA:s/ stredná trieda (spoločnosti) 

murderer /mÆ:d@r@/ vrah 

music programme /mju:zIk 
pr@Ugr{m/ 

hudobná relácia; program 

news programme /nju:z pr@Ugr{m/ správy 

ordinary /O:dnri/ normálny; bežný 

patient /peIS@nt/ pacient 

politician /pÁlI'tISn/ politik 

preposition /prep@'zISn/ predložka 

pretty /prIti/ pekný 

prison /prIzn/ väzenie 

pronoun /prÁnaUn/ zámeno 

reality show /rI'{l@ti S@U/ reality show 

recent /ri:snt/ nedávny; nový 

romance /r@U'm{ns/ romanca; milostný vzťah 

satire /s{taI@/ satira, posmech, výsmech 

science fiction /saI@ns 'fIkSn/ vedecko-fantastický 

setting /setIÎ/ prostredie; umiestnenie 

sitcom /sItkÁm/ situačná komédia 

soap 
/s@Up/ 

televízny / rozhlasový 
seriál  

sports programme /spO:ts 
pr@Ugr{m/ 

športové vysielanie 

substitute /söbstItju:t/ nahradiť; zameniť 

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

take place  

 

konať sa 

talent show /t{l@nt/ prehliadka talentov 

thirstily /TÆ:stIli/ smädno 

thriller /TrIl@/ napínavý román / film  

trouble /tröbl/ ťažkosť; nepokoj 

verb /vÆ:b/ sloveso 

Unit 5 – Out and About 

Lesson 1 – What's happening tomorrow? 
adverb /{d'vÆ:b/ príslovka 

along /@'lÁÎ/ pozdĺž; po 

arrangement /@'reIndZm@nt/ dohoda; usporiadanie 

canal /k@'n{l/ kanál; prieplav 

down /daUn/ nadol; dole 

natural history /n{tS@rl hIstri/ prírodopis 

perfect /pÆ:fIkt/ bezchybný 

postcard /p@UstkA:d/ pohľadnica 

to /t@/ k; do 

underground /önd@graUnd/ podzemná dráha; metro 

wing /wIÎ/ krídlo 

zoo /zu:/ zoologická záhrada 

Unit 5 Lesson 2 
Could I borrow some money? 

certainly /sÆ:tnli/ iste; samozrejme 

cheese /tSi:z/ syr 

countable /kaUnt@bl/ spočítateľný 

customer /köst@m@/ zákazník; hosť  

dairy produce /deIri prÁdju:s/ mliečne výrobky 

garlic /gA:lIk/ cesnak 

ham /h{m/ šunka 

honestly /Án@slI/ poctivo; čestne 

hopeless /h@Upl@s/ beznádejný 

make a list /meIk @ lIst/ urobiť zoznam 

meat /mi:t/ mäso 

mushroom /möSrUm/ huba 

olive /ÁlIv/ oliva 

onion /önj@n/ cibuľa 
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order a meal /O:d@ @ mi:l/ objednať si jedlo 

pepper /pep@/ korenie; paprika 

pineapple /paIn{pl/ ananás 

pizza /pi:ts@/ pizza 

something /sömTIÎ/ niečo 

spinach /spInItS/ špenát 

starve 
/stA:vIÎ/ 

trpieť hladom; umierať 
hladom 

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

uncountable /ön'kaUnt@bl/ nespočítateľné 

vegetarian /vedZ@'te@ri@n/ vegetarián 

Unit 5 Lesson 3 

How do they do it? 

above /@'böv/ nad 

accuracy /{kj@r@si/ presnosť 

accurate /{kj@r@t/ presný; precízny 

across /@'krÁs/ cez; naprieč 

artificial /A:tI'fISl/ umelý 

atomic clock /@'tÁmIk/ atómové hodiny 

carry on /k{ri Án/ pokračovať 

catch a bus/train /k{tS/ chytiť autobus / vlak 

cliff /klIf/ útes 

directions /d@'rekSnz/ smer; návod ako sa dostať 

edge /edZ/ hrana; okraj 

end up /end öp/ skončiť (čím / ako) 

exact /Ig'z{kt/ presný 

explain /Ik'spleIn/ vysvetliť; objasniť 

get stuck  
/stök/ 

zaseknúť sa; zostať 
zaseknutý 

GPS 
/dZi: pi: es/ 

GPS; systém určovania 
polohy 

into /Int@/ do 

keep going  

 

ísť; ísť ďalej 

past /pA:st/ okolo (minúť niečo) 

position /p@'zISn/ umiestnenie 

round /raUnd/ okolo 

route /ru:t/ trasa 

satellite /s{t@laIt/ družica 

satnav /s{t n{v/ satelitná navigácia 

second /sek@nd/ druhý 

through /Tru:/ cez 

turn left/right  /tÆ:n/ zatočiť doľava / doprava 

up /öp/ hore, na 

user /ju:z@/ užívateľ 

work out /wÆ:k aUt/ prísť na niečo 

You can’t miss it!  

 

Nemôžeš to minúť! 

Unit 5 Lesson 4 - Integrated Skills 

Suggestions and advice 
abbreviation /@bri:vi'eISn/ skratka 

adjective /{dZIktIv/ prídavné meno 

adventure holiday /@d'ventS@/ dobrodružná dovolenka 

advice /@d'vaIs/ rada 

auxiliary verb /O:k'zIli@ri vÆ:b/ pomocné sloveso 

backpack /b{kp{k/ ruksak; batoh 

backpacking /b{k"p{kIÎ/ vandrovanie; trampovanie 

cheaply /tSi:pli/ lacné; lacno 

cloth /klÁT/ tkanina; látka 

cotton /kÁtn/ bavlna 

daypack /deIp{k/ batôžtek (na jeden deň) 

dry /draI/ sušiť 

fit 
/fIt/ 

sedieť (o oblečení); hodiť 
sa 

instead /In'sted/ (na)miesto (niečoho) 

keep in touch  /tötS/ byť v kontakte 

last but not least  /lA:st/li:st/ v neposlednom rade 

lightweight /laItweIt/ ľahký 

massive /m{sIv/ značný; masívny 

material /m@'tI@ri@lz/ látka; hmota; materiál 

minibus /mInIbös/ minibus 

paperback 
/peIp@b{k/ 

brožovaná kniha; kniha v 
papierovej väzbe 

pass the time  /pA:s/ krátiť si chvíľu 

playing cards /pleIIÎ kA:dz/ hranie kariet 

plural /plUr@l/ množné číslo 

polyester /pÁli'est@/ polyester 

raincoat /reInk@Ut/ pršiplášť 

room /ru:m/ miesto 

singular /sIÎgj@l@/ jednotné číslo 

somebody /sömb@di/ niekto 

stuff 
/stöf/ 

vec(i) (všeobecne, 
hovorovo) 

suggestion /s@'dZestS@n/ návrh 

suit 
/su:t/ 

kostým (dámsky); oblek 
(pánsky) 

sweater /swet@/ sveter 

swimming trunks /swImIÎ tröÎks/ (pánske) plavky 

third /TÆ:d/ tretí 

tie /taI/ kravata 

tip /tIp/ prepitné; rada 

waterproof /wO:t@pru:f/ nepremokavý 

wool /wUl/ vlna 

Unit 5 – Inspiration Extra! 
Never mind.  

 

To nevadí. 

spider /spaId@/ pavúk 

steak /steIk/ biftek; rezeň 

wave /weIv/ (za)mávať 

Unit 5 – Culture 
addictive /@'dIktIv/ návykový 

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

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

definitely /def@n@tli/ určite; rozhodne 

designer clothes /dI"zaIn@ 'kl@UDz/ značkové oblečenie 

diet /daI@t/ diéta 

exam /Ig'z{m/ skúška 

fashion /f{Sn/ móda 

fashion designer /f{S@n dI'zaIn@/ módny návrhár 

freedom /fri:d@m/ sloboda; voľnosť 

get on /get 'Án/ (~ with) vychádzať dobre s 

guy /gaI/ chlapík 

healthy /helTi/ zdravý 

independence /IndI'pend@ns/  nezávislosť 

kid /kId/ dieťa 

latest /leItIst/ najnovší; posledný 

mainly /meInli/ hlavne; prevažne 

organise /O:g@naIz/ (z)organizovať; zariadiť 

percentage /p@'sentIdZ/ percento 

responsibility /rIspÁns@'bIl@ti/ zodpovednosť 

revise /rI'vaIz/ opakovať 

spend money  

 

míňať peniaze 

total /t@Utl/ celkový 
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treat 
/tri:t/ 

zaobchádzať s (niekým); 
jednať 

trust /tröst/ veriť; dôverovať 

upset /öp'set/ rozrušený; nepokojný 

waste /weIst/ plytvať; mrhať 

Unit 6 – Experiences 

Lesson 1 - Have you recorded 
everything? 

anything /eniTIÎ/ čokoľvek 

break /breIk/ rozbiť (sa/si), zlomiť (sa/si) 

Cheer up!  /tSI@/ Hlavu hore! 

cow /kaU/ krava 

danger /deIndZ@/ nebezpečenstvo 

deer /dI@/ jeleň 

duck /dök/ kačica 

everything /evriTIÎ/ všetko 

farm /fA:m/ farma; hospodárstvo 

giraffe /dZI'rA:f/ žirafa  

goat /g@Ut/ koza 

have a shower  /SaU@/ osprchovať sa 

have an argument  /A:gjUm@nt/ pohádať sa 

hippo /hIp@U/ hroch 

horrible /hÁrIbl/ hrozný; strašný  

joke /dZ@Uk/ vtipkovať; žartovať 

lion /laI@n/ lev  

make a noise  /nOIz/ robiť hluk 

monkey /mönkI/ opica 

open space /@Up@n speIs/ otvorený priestor 

pig /pIg/ prasa 

protect /pr@'tekt/ chrániť 

rude /ru:d/ hrubý; neslušný 

sheep /Si:p/ ovca 

someone /sömwön/ niekto 

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

squirrel /skwIr@l/ veverička 

tiger /taIg@/ tiger 

wild /waIld/ divoký 

wildlife /waIldlaIf/ divočina; divoká príroda 

Unit 6 Lesson 2 

Have you ever…? 

air /e@/ vzduch 

airport /e@pO:t/ letisko 

anyone /eniwön/ ktokoľvek; niekto; nikto 

anywhere 
/enIwe@/ 

kdekoľvek; kamkoľvek; 
niekde; niekam; nikde; 
nikam 

As you know ...  

 

Ako viete ... 

attract /@'tr{kt/ priťahovať 

average /{vrIdZ/ priemerný 

brakes /breIks/ brzdy 

bus driver /bös draIv@/ vodič autobusu 

bus station /bös steISn/ autobusová stanica 

bus stop /bös stÁp/ autobusová zastávka 

bus ticket 
/bös tIkIt/ 

cestovný lístok (na 
autobus) 

bus timetable 
/bös taImteIbl/ 

autobusový cestovný 
poriadok 

car driver /kA: draIv@/ vodič auta 

car engine /kA:r endZIn/ motor auta 

car park /kA: pA:k/ parkovisko 

commercial /k@'mÆ:Sl/ obchodný; komerčný 

cushion /ku:S@n/ vankúš; vankúšik 

dream /dri:m/ sen 

electric /I'lektrIk/ elektrický 

everywhere /evrIwe@/ všade 

float 
/fl@Ut/ 

plávať; vznášať sa (vo 
vode; vo vzduchu) 

high-speed train /haI spi:d treIn/ vysokorýchlostný vlak 

imagine /I'm{dZIn/ predstaviť si 

interest /Intr@st/ záujem 

link /lInk/ spájať; súvisieť 

magnet /m{gn@t/ magnet 

magnetic levitation /m{g'netIk 
levI'teIS@n/ 

magnetická levitácia 

pole /p@Ul/ pól 

powerful /paU@f@l/ silný 

practise /pr{ktIs/ cvičiť 

push away /pUS/ odsunúť; odtlačiť 

railway engine /reIlweI endZIn/ lokomotíva 

railway line /reIlweI laIn/ železničná trať 

railway station /reIlweI steISn/ stanica (vlaková) 

railway track /tr{k/ železničná trať 

reality /rI'{l@ti/ skutočnosť; realita 

repel /rI'pel/ odpudzovať 

simulator /sImjUleIt@/ simulátor 

speed /spi:d/ rýchlosť 

stick together /stIk/ držať (sa) pokope 

technology /tek'nÁl@dZi/ technológia 

train driver /treIn draIv@/ rušňovodič 

train station /treIn steISn/ vlaková stanica 

train ticket /treIn tIkIt/ (cestovný) lístok (na vlak) 

train timetable /treIn taImteIbl/ cestovný poriadok vlakov 

tram /tr{m/ električka 

tube /tju:b/ londýnske metro 

Unit 6 Lesson 3 

Too many tourists 
channel /tS{nl/ program; kanál (televízny)  

crowded /kraUdId/ preplnený 

empty /emptI/ prázdny 

everyone /evriwön/ každý 

grass /grA:s/ tráva 

jewellery /dZu:@lri/ klenoty 

queue /kju:/ rada 

satellite TV /s{t@laIt ti: 'vi:/ satelitná televízia 

sight /saIt/ pamiatka 

something /sömTIÎ/ niečo 

voice /vOIs/ hlas 

Unit 6 Lesson 4 - Integrated Skills 

Favourite places 

absolutely /{bs@'lu:tli/ absolútne; rozhodne 

ancient /eInS@nt/ starobylý; staroveký 

ferry /feri/ trajekt  

fortress /fO:trIs/ pevnosť 

fountain /faUnt@n/ fontána; prameň 

in advance  /@d'vA:ns/ s predstihom; vopred 

library /laIbr@ri/ knižnica 

lift /lIft/ výťah 

limited /lImItId/ obmedzený 

mountain /maUntIn/ hora 
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palace /p{lIs/ palác 

paradise /p{r@daIs/ raj 

pull someone’s leg  
/pUl/ 

robiť si z niekoho žarty; 
žartovať na úkor niekoho 

reason /ri:zn/ dôvod; príčina 

right-hand /raIt h{nd/ pravostranný 

ruins /ru:Inz/ trosky; zrúcanina 

side /saId/ strana 

statue /st{tju:/ socha 

steep /sti:p/ strmý 

stunning /stönIÎ/ senzačný; ohromujúci 

temple /templ/ chrám 

waterfall /wO:t@fO:l/ vodopád 

whole /h@Ul/ celý 

wonder /wönd@/ zázrak 

world-famous /wÆ:ld 'feIm@s/ svetoznámy 

Unit 6 – Inspiration Extra! 

lighthouse /laIthaUs/ maják 

stand for /st{nd f@/ symbolizovať; znamenať 

Unit 6 – Review Units 5–6 

no one /n@Uwön/ nikto 

Unit 7 – Wonderful World 

Lesson 1 – They must eat insects and 
worms 

autograph /O:t@grA:f/ autogram 

basic /beIsIk/ základný 

beans /bi:nz/ fazuľa 

bite /baIt/ hrýzť; uhryznúť 

bored /bO:d/ znudený 

camp /k{mp/ tábor 

charity /tS{rIti/ charita; dobročinnosť 

chopping board /tSÁpIÎ bO:d/ kuchynská doska 

clap /kl{p/ (za)tlieskať 

complain /k@m'pleIn/ sťažovať sa 

contestant 
/k@n'test@nt/ 

súťažiaci; závodník; 
pretekár 

cooking pot /kUkIÎ pÁt/ hrniec na varenie 

crocodile /krok@daIl/ krokodíl 

film crew /fIlm kru:/ filmový štáb 

flash photograph /fl{S f@Ut@grA:f/ fotka s bleskom 

fortnight /fO:tnaIt/  14 dní 

fortunately /fO:tS@n@tli/ našťastie 

give up /gIv 'öp/ vzdať sa; prestať 

hide /haId/ schovať 

insect /Insekt/ hmyz 

jungle /dZöÎgl/ džungľa 

litter /lIt@/ smeti; odpadky 

live /laIv/ živý; naživo 

log /lÁg/ brvno; poleno 

luxury /lökS@ri/ luxus; prepych 

make-up /meIköp/ make up; líčenie 

matches /m{tSIz/ zápalky 

mirror /mIr@/ zrkadlo 

paraffin /p{r@fIn/ parafín 

poisonous /pOIz@n@s/ jedovatý 

rhino /rIn@U/ nosorožec 

shampoo /S{m'pu:/ šampón 

smoke /sm@Uk/ fajčiť 

snake /sneIk/ had 

supplies /s@'plaI/ zásoby 

survival technique 
/s@'vaIvl tek'ni:k/ 

zručnosti potrebné na 
prežitie v divočine 

take part 
/teIk pA:t/ 

(~ in) zúčastniť sa 
(niečoho) 

task /tA:sk/ úloha 

toilet paper /tOIl@t peIp@/ toaletný papier 

treatment /tri:tm@nt/ liečba 

viewer /vju:@/ (televízny) divák 

worm /wÆ:m/ červík 

Unit 7 Lesson 2 

Do we have to go? 
be into something  

 

zaujímať sa o niečo 

checkout /tSekaUt/ pokladňa 

do the ironing  

 

žehliť 

do the shopping  

 

nakupovať 

do the washing up  

 

umývať riady 

enter /ent@/ vstúpiť 

I don’t care  

 

je mi to jedno 

lay the table  

 

prestrieť stôl 

make the bed  

 

ustlať posteľ 

pass an exam /pA:s @n Ig'z{m/ urobiť skúšku 

put away /pUt @'weI/ upratať (na svoje miesto) 

seat belt /si:t belt/ bezpečnostný pás 

take-off /teIkÁf/ štart (lietadla) 

Unit 7 Lesson 3 

Don’t be frightened! 
alive /@'laIv/ živý; nažive 

amongst /@'möÎst/ medzi 

amphibian /{m'fIbi@n/ obojživelník 

baby /beIbi/ dieťa 

brain /breIn/ mozog 

creature /krI:tS@/ stvorenie; tvor 

deep /di:p/ hlboký 

develop /dI'vel@p/ vyvinúť sa 

dinosaur /daIn@sO:/ dinosaurus 

earthquake /Æ:TkweIk/ zemetrasenie 

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

erupt /I'röpt/ vybuchnúť; hnevať sa 

eruption /I'röpSn/ erupcia; výbuch 

experience 
/Ik'spI@ri@ns/ 

skúsenosť; zážitok; zažiť 
(niečo) 

extinct /Ik'stIÎkt/ vyhynutý 

fascinating /f{sIneItIÎ/ očarujúci; strhujúci 

feather /feD@/ pero 

feed /fi:d/ kŕmiť 

frightened /fraIt@nd/ vystrašený 

grow /gr@U/ rásť 

highlight /haIlaIt/ zvýraznenie 

human being /hju:m@n bi:IÎ/ ľudská bytosť 

I’d rather 

 

radšej by som 

interact /Int@r'{kt/ vzájomne na seba pôsobiť 

interactive /Int@r'{ktIv/ interaktívny 

lay eggs  

 

znášať vajíčka 

mammal /m{ml/ cicavec 

mind /maInd/ myseľ 

No way!  

 

Ani náhodou! 

power /paU@/ sila; moc 

provide 
/pr@'vaId/ 

poskytnúť; obstarať; 
zadovážiť 
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rainforest /reIn'fÁrIst/ dažďový prales 

reptile /reptaIl/ plaz 

shocking /SÁkIÎ/ šokujúci; strašný 

surprising /s@'praIzIÎ/ prekvapujúci 

thrill /TrIl/ nadšenie; vzrušenie 

tortoise /tO:t@s/ korytnačka 

volcano /vÁl'keIn@U/ sopka 

water cycle /wO:t@ saIkl/ kolobeh vody 

Unit 7 Lesson 4 - Integrated Skills 

Describing a journey 

advertisement /@d'vÆ:tIsm@nt/ reklama; inzerát 

audience /O:dI@ns/ diváci; publikum 

bar /bA:/ bar 

cross-country 
skiing 

/krÁs köntri 
'skIIÎ/ 

beh na lyžiach 

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

exhausting /Ik'zO:stIÎ/ vyčerpávajúci 

flash /fl{S/ blýskať sa; mihať sa 

freezing /fri:zIÎ/ mrazivý; ľadový 

herd /hÆ:d/ stádo (väčších zvierat) 

husky /höski/ husky (druh psa) 

increase 
/In'kri:s / 

zväčšovať sa; rásť; 
pribúdať 

inhabitant /In'h{bIt@nt/ obyvateľ 

means of transport /mi:nz @v 
'tr{nspO:t/ 

dopravné prostriedky 

rebuild /ri:'bIld/ znova postaviť; prestavať 

reindeer /reIndI@/ sob 

replica /replIk@/ replika; presná kópia 

skin /skIn/ koža 

sled /sled/ sánky 

snow /sn@U/ sneh 

snowmobile 
/sn@Um@bi:l/ 

snežný skúter; motorové 
sane 

stretch /stretS/ rozkladať sa 

tourism /tU@rIz@m/ turistika; cestovanie 

tourist centre 
/tU@rIst sent@/ 

stredisko cestovného 
ruchu; turistické centrum 

traditionally /tr@'dIS@nli/ tradične 

tundra /töndr@/ tundra 

version /vÆ:Zn/ verzia 

wedding /wedIÎ/ svadba 

worried /wörId/ ustarostený; znepokojený 

Unit 7 – Inspiration Extra! 

amazed /@'meIzd/ ohromený; užasnutý 

communicate /k@'mju:nIkeIt/ dorozumievať sa 

excited /Ik'saItId/ vzrušený; nadšený 

fascinated /f{sIneItId/ očarený; fascinovaný 

frown /fraUn/ zamračený výraz 

roar /rO:/ revať; kričať 

somewhere /sömwe@/ niekde 

tiring /taIrIÎ/ únavný; vyčerpávajúci 

Unit 7 – Culture 

bacon /beIkn/ slanina 

bend 
/bend/ 

ohyb; ohnúť; uhýbať; 
zohnúť 

bow /baU/ ukloniť sa; skloniť (hlavu) 

comment /kÁment/ komentár 

common /kÁm@n/ spoločný; bežný 

date /deIt/ dátum; schôdzka 

disagree /dIs@'gri:/ nesúhlasiť 

encourage /In'körIdZ/ povzbudiť 

facial expression /feISl Ik'spreS@n/ výraz tváre 

gesture /dZestS@/ gesto, posunok 

hug /hög/ objímať 

in contrast /In 'kÁntrA:st/ na rozdiel 

opinion /@'pInI@n/ názor; stanovisko 

respond /rI'spÁnd/ odpovedať; reagovať 

silence /saIl@ns/ ticho 

silent /saIl@nt/ tichý 

stare /ste@/ civieť 

stranger /streIndZ@/ cudzí / neznámy človek 

superior /sU'pI@ri@/ nadriadený 

table manners 
/teIbl "m{n@z/ 

zásady spoločenského 
chovania pri stolovaní 

take off 
/teIk 'Áf/ 

vyzliecť (sa); vyzuť (si) 
(topánky) 

thoughtfully /TO:tfli/ zamyslene 

trust /tröst/ dôvera 

unfriendly /ön'frendli/ nevľúdny; neprívetivý 

Unit 8 – Moving Images 

Lesson 1 – The characters seem to speak 
animation /{nImeIS@n/ animácia 

animator /{nImeIt@/ animátor 

argue /A:gju:/ hádať sa; diskutovať o 

background /b{kgraUnd/ pozadie; prostredie 

blow /bl@U/ fúkať 

chef /Sef/ šéfkuchár 

designer /dI'zaIn@/ návrhár; grafik; výtvarník 

film-maker /fIlm 'meIk@/ výrobca filmov 

in detail  /di:teIl/ podrobne 

individual /IndI'vIdZU@l/ jednotlivý 

IT consultant /k@n'sölt@nt/ poradca v oblasti IT 

life-size /laIf saIz/ v životnej veľkosti 

manage /m{nIdZ/ zvládnuť; dokázať 

manager /m{nIdZ@/ manažér 

mathematics /m{T@'m{tIks/ matematika 

mechanic /m@'k{nIk/ mechanik 

process /pr@Uses/ proces 

promise /prÁmIs/ sľúbiť 

puppet /pöpIt/ bábka 

referee /ref@'ri:/ rozhodca 

refuse /rI'fju:z/ odmietnuť 

screen /skri:n/ obrazovka 

shoot /Su:t/ strieľať 

stop-motion 
technique /m@US@n/ 

fázová animácia 

storyboard /stO:ri bO:d/ náčrty 

surgeon /sÆ:dZn/ chirurg 

thumbnail 
/TömneIl/ 

necht na palci; náhľad 
obrázku 

translator /tr{ns'leIt@/ tlmočník; prekladateľ 

whistle /wIsl/ píšťalka 

Unit 8 Lesson 2 

If we mix red and green… 
angel /eIndZ@l/ anjel 

brightness /braItn@s/ jas; svetlosť 

button /bötn/ gombík; tlačidlo 

calculation /k{lkj@'leIS@n/ výpočet 

computer chip /k@m'pju:t@ tSIp/ počítačový čip 
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delete /dI'li:t/ (vy)mazať 

depressed /dI'prest/ skľúčený 

digital photo /dIdZItl f@Ut@U/ digitálna fotografia 

filter /fIlt@/ filter 

image /ImIdZ/ obraz; obrázok 

instant /Inst@nt/ okamžitý 

mix /mIks/ (z)miešať (sa) 

pixel /pIks@l/ pixel 

press /pres/ (s)tisnúť 

primary colour /praIm@ri köl@/ základná farba 

produce /pr@'dju:s/ vyrobiť; (vy)produkovať 

square /skwe@/ štvorec 

Unit 8 Lesson 3 

You're brilliant, aren't you? 

have a go  

 

pokúsiť sa 

Unit 8 Lesson 4 - Integrated Skills 

Describing a process 

arena /@'ri:n@/ aréna 

bone /b@Un/ kosť 

bring to life  

 

priviesť k životu 

colour /köl@/ farba 

contact /kÁnt{kt/ kontaktovať 

dramatic /dr@'m{tIk/ dramatický 

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

graded reader 
/greIdId ri:d@/ 

zjednodušené knihy 
(prispôsobené rôznym 
úrovniam znalosti) 

inspire /In'spaI@/ inšpirovať 

producer /pr@'dju:s@/ výrobca; producent 

scan /sk{n/ snímať obraz 

special effects /speSl I'fekts/ zvláštne efekty 

splash /spl{S/ postriekať 

tell the truth  /tru:T/ povedať pravdu 

worldwide /wÆ:ldwaId/ (celo)svetový 

Unit 8 – Inspiration Extra! 

set /set/ nastaviť 

Unit 8 – Review Units 7–8 

equipment /I'kwIpm@nt/ vybavenie; výbava 

terrifying /terIfaIIÎ/ hrozný; strašný 

 


