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New Inspiration 3  

Welcome! 
do an exercise /eks@saIz/ robiť cvičenie; riešiť príklad 

exam(ination) /Ig'z{m// skúška 

fail/pass an exam /feIl/pA:s/ neurobiť / urobiť skúšku 

Unit 1 – Turning Points 

Lesson 1 – How are you feeling? 
ambition /{m'bISn/ ctižiadosť; túžba; prianie 

boots 
/bu:ts/ 

členkové športové 
topánky; vysoké topánky; 
čižmy 

bored /bO:d/ unudený; otrávený 

care (about) /ke@/ starať sa; mať záujem (o) 

cheerful /tSI@f@l/ veselý; radostný 

college /kÁlIdZ/ vysoká škola 

crime /kraIm/ zločin 

denim /denIm/ džínsovina 

disabled /dIs'eIbld/ invalidný 

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

fed up /fed 'öp/ otrávený; nahnevaný 

half term 
/hA:f 'tÆ:m/ 

polročné/semestrálne 
prázdniny 

hoodie 
/hUdi/ 

mikina; tepláková bunda s 
kapucňou 

nervous /nÆ:v@s/ nervózny; úzkostlivý 

part-time /pA:t taIm/ na čiastočný úväzok 

scary /ske@ri/ naháňajúci strach 

sixth form 
/sIksT fO:m/ 

šiesta trieda; šiesty ročník; 
sexta 

violin /vaI@'lIn/ husle 

volunteer 
/vÁl@n'tI@/ 

dobrovoľník; prihlásiť sa 
dobrovoľne 

Unit 1 Lesson 2 

Why didn’t I enjoy it more? 

angry 
/{Îgri/ 

rozhnevaný; nahnevaný; 
rozčúlený 

depressed /dI'prest/ skľúčený; trpiaci krízou 

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

excited 
/Ik'saItId/ 

nedočkavý; vzrušený; 
rozrušený; rozčúlený 

fall asleep /fO:l @'sli:p/ zaspať 

fortune teller 
/fO:tS@n tel@/ 

ten, kto vykladá osud (z 
ruky, kariet a pod.) 

get on (well) /get 'Án/ vychádzať (dobre) 

go wrong /g@U 'rÁÎ/ pokaziť sa 

happy /h{pi/ šťastný; spokojný 

lonely /l@Unli/ osamelý; opustený 

miserable /mIz@r@bl/ úbohý; biedny 

pleased /pli:zd/ potešený; majúci radosť 

posh /pÁS/ nóbl; extra 

sad /s{d/ smutný; nešťastný 

scared /ske@d/ vystrašený 

tell the truth /tel D@ trUT/ povedať pravdu 

tired /taI@d/ unavený; vyčerpaný 

voice /vOIs/ hlas 

worried /wörId/ ustarostený; znepokojený 

Unit 1 Lesson 3 

She was surfing 
amazingly /@'meIzIÎli/ úžasne; ohromujúco 

attack 
/@'t{k/ 

napadnutie; útok; 
napadnúť 

bite /baIt/ (u)hryznúť; hrýzť 

bright (colour) /braIt/ svetlá; žiarivá (farba) 

calm /kA:m/ pokojný; tichý; pokoj; ticho 

championship /tS{mpi@nSip/ majstrovstvá; šampionát 

clear /klI@/ čistý; jasný 

compete 
/k@mpi:t/ 

súperiť; súťažiť; pretekať 
sa 

cool 
/ku:l/ 

chladný / chladná; studený 
/ studená 

crocodile /krok@daIl/ krokodíl 

frequently /fri'kwentli/  často 

get away /get @'weI/ odísť; uniknúť 

get back /get 'b{k/ vrátiť sa; získať späť 

get out (of) 
/get 'aUt @v/ 

uniknúť; ujsť; ísť/dostať sa 
von (z) 

get over 
/get '@Uv@/ 

dostať sa z (choroby, 
depresie) 

jaw /dZO:/ čeľusť 

kick /kIk/ kopať; kopnúť (nohou) 

lake /leIk/ jazero 

pain /peIn/ bolesť; bolesti 

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

punch 
/pöntS/ 

udrieť päsťou; precviknúť - 
predierkovať 

recover /rI'köv@/ uzdraviť sa; vzchopiť sa 

shark /SA:k/  žralok 

shock /SÁk/ šok; zľaknutie 

splash /spl{S/ špliechať; ošpliechať 

successfully /s@k'sesfli/ úspešne 

surf /sÆ:f/ príboj; vlnobitie 

surf /sÆ:f/ surfovať 

surfer /sÆ:f@/ surfer 

take off clothes /teIk Áf 'kl@UDz/ vyzliecť sa 

take part (in) /teIk 'pA:t In/ (z)účastniť sa 

turn red /tÆ:n/ premeniť sa; stať sa 

warning /wO:nIÎ/ varovanie 

wave /weIv/ (za)mávať; vlna 

Unit 1 Lesson 4 – Integrated Skills 

Describing a significant event 
action /{kS@n/ akcia; čin; konanie 

(dis)appear /@'pI@/ zmiznúť 

arrest /@'rest/ zatknúť (podozrivého) 

autobiography 
/O:t@UbaI'Ágr@fi/ 

autobiografia; vlastný 
životopis 

boycott /bOIkÁt/ bojkotovanie 

carriage /k{rIdZ/ voz; vagón (železničný) 

cheer /tSI@/ povzbudiť; povzbudzovať 

civil rights /sIvl 'raIts/ občianske práva 

(un)comfortable /kömft@bl/ (ne)pohodlný 

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

experience /Ik'spI@ri@ns/ zážitok 

fare /fe@/ cestovné 
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fine 
/faIn/ 

pokuta; v poriadku; skvelý; 
výborný(-e) 

(un)friendly /frendli/ (ne)priateľský 

give in /gIv 'In/ vzdať sa; podľahnúť 

(un)happy /h{pi/ (ne)šťastný 

home game /h@Um geIm/ domáci zápas 

illegal /I'li:gl/ nezákonné; protiprávne 

in the open /In Di: '@Up@n/ pod šírym nebom 

Internet /Int@net/ Internet 

law /lO:/ právo 

leader /li:d@/ vodca 

(il)legal /li:gl/ (ne)legálny 

be (un)lucky /löki/ (ne)šťastný 

minister /mInIst@/ minister 

movement /mu:vm@nt/ pohyb; presun 

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

physically /fIzIkli/ fyzicky 

(un)popular /pÁpjUl@/ (ne)populárny 

realise /ri:@laIz/ uvedomiť si 

result /rI'zölt/ výsledok 

right /raIt/ pravý; správny 

row /r@U/ rad 

score 
/skO:/ 

získať bod; dať gól; 
skórovať; konečný 
výsledok 

scream /skri:m/ (za)kričať 

seat /si:t/ sedadlo; miesto 

separate /sep@r@t/ oddelený 

separate /sep@reIt/ oddeliť 

significant 
/sIg'nIfIk@nt/  

významný; závažný; 
podstatný 

skates /skeIts/ korčule 

terrified /terIfaId/ vystrašený 

(un)usual /ju:ZU@l/ (ne)zvyčajný 

wolf /wUlf/ vlk 

Unit 1 - Culture 
achievement /@'tSi:vm@nt/ úspech; čin 

astronaut /{str@nO:t / kozmonaut 

democracy /dI'mÁkr@si/ demokracia 

elect /I'lekt/ (z)voliť (si) 

election /I'lekSn/ voľby; zvolenie 

female /fi:meIl/ ženský; ženského pohlavia 

head of state /hed @v 'steIt/ hlava štátu 

human rights /hju:m@n raIts/ ľudské práva 

illiterate 
/I'lIt@r@t/ 

negramotný; nevzdelaný; 
analfabet 

income /Inköm/ príjem 

non-violent /nÁn 'vaI@l@nt/ nenásilný 

own /@Un/ vlastní; vlastniť 

owner /@Un@/ majiteľ 

parliament /pA:l@m@nt/ parlament 

politician /pÁlI'tISn/ politik 

politics /pÁl@tIks/ politika 

poor 
/pU@/ 

chudobný; nemajetný; 
biedny 

power /paU@/ sila; moc 

property /prÁp@ti/ majetok; vlastníctvo 

solo /s@Ul@U/ samostatný; sólový 

struggle /strögl/ zápas; boj; snažiť sa 

vote /v@Ut/ hlas 

vote /v@Ut/ hlasovať 

Unit 2 - Arts 

Lesson 1 – You can’t help laughing 
action film /{kSn film/ akčný film 

(dis)agree /@'gri:/ (ne)súhlasiť 

amazing /@'meIzIÎ/ úžasný; ohromujúci 

animation /{nImeIS@n/ animácia 

audition 
/O:'dISn/ 

konkurz; szúčastniť sa 
konkurzu 

avoid /@'vOId/ vyhýbať; vyhnúť sa 

awful /O:fl/ strašný; otrasný 

being /bi:IÎ/ bytosť 

boring /bO:rIÎ/ nudný; otravný 

brilliant 
/brIlI@nt/ 

vynikajúci; skvelý; veľmi 
nadaný 

captain /k{ptn/ kapitán 

come to life /köm t@ laIf/ ožiť 

comedy /kÁm@di/ komédia 

curse /kÆ:s/ preklínať 

disappointing /dIs@'pOIntIÎ/ neuspokojivý 

divorced /dI'vO:st/ rozvedený / rozvedená 

documentary 
/dÁkju'mentri/ 

dokumentárny (film, 
relácia)  

drama /drA:m@/ divadelná hra; dráma 

employer /Im'plOI@/ zamestnávateľ 

excellent /eks@l@nt/ vynikajúci; skvelý; výborný 

exciting /Ik'saItIÎ/ zaujímavý 

expedition /eksp@'dISn/ výprava 

fall in love /fO:l In löv/ zamilovať sa 

funny /föni/ smiešny; zábavný 

genius /dZi:nj@s/ génius 

good-looking 
/gUd 'lUkIÎ/ 

pekný; vzhľadný; 
atraktívny; dobre 
vyzerajúci 

guard 
/gA:d/ 

stráž; osobná garda 
panovníka 

horror /hÁr@/ hrôza; zdesenie; horor 

horror film /hÁr@ fIlm/ horor (film) 

human /hju:m@n/ ľudský; súcitný 

human /hju:m@n/ človek; ľudská bytosť 

incredibly /In'kredIbli/ neuveriteľne; neskutočne 

information /Inf@'meISn/ informácie 

inhabit /In'h{bIt/ obývať; bývať 

intelligent /In'telIdZ@nt/ inteligentný; bystrý 

interesting /Intr@stIÎ/ zaujímavý 

keen (on) 
/ki:n/ 

byť chtivý; posadnutý; 
horlivý  

keep (…ing) 
/ki:p/ 

zostať; udržovať (v určitom 
stave) 

kidnap /kIdn{p/ uniesť; únos 

mining /maInIÎ/ ťažba; dolovanie 

musical /mju:zIkl/ hudobný; muzikál 

remove /rI'mu:v/ odstrániť; vybrať 

risk /rIsk/ riskovať 

romantic film /r@U'm{ntIk fIlm/ romantický film 

science fiction film /saI@ns 'fIkSn 
fIlm/ sci-fi film 

silly /sIli/ hlúpy; pochabý; bláznivý 

succeed (in) 
/s@k'si:d/ 

mať úspech; uspieť; 
dokázať (niečo) 

terrible /terIbl/ hrozný; strašný 

thrilling /TrIlIÎ/ vzrušujúci; napínavý 
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Unit 2 - Lesson 2 

Promise to work together 
attend /@'tend/ navštevovať; zúčastniť sa 

ballroom /bO:lru:m/ tanečná sála 

Best of luck! /best @v 'lök/ Veľa šťastia ! 

coach (person) /k@UtS/ tréner 

dance routine /dA:ns ru:'ti:n/ tanečná zostava 

expect /Ik'spekt/ očakávať; predpokladať 

experiment /Ik'sperIm@nt/ pokus 

low /l@U/ nízky; nízko 

manage /m{nIdZ/ zvládať; dokázať 

obey /@'beI/ poslúchať 

poet /p@UIt/ básnik 

pretend /prI'tend/ predstierať 

promise /prÁmIs/ sľub; dať sľub; (pri)sľúbiť 

range /reIndZ/ rozsah 

rule /ru:l/ pravidlo; zásada 

style /staIl/ štýl; technika; vytvoriť účes 

talent /t{l@nt/ nadanie; talent 

try out /traI 'aUt/ vyskúšať (si); otestovať 

Unit 2 Lesson 3 

Books are left in public places 
bench /bentS/ lavička; lavica 

come up with /köm öp wIT/ prísť s (riešením) 

comment /kÁment/ komentár; kritika 

cover /köv@/ obal (knihy) 

enthusiastic /In"Tju:zI'{stIk/ nadšený 

finder /faInd@/ nálezca 

give up /gIv öp/ vzdať sa; prestať 

globe /gl@Ub/ glóbus; zemeguľa 

goal (= aim) /g@Ul/ cieľ 

grow up /gr@U öp/ vyrásť; vyrastať 

increasing /In'kri:sIÎ/ vzrastajúci; rastúci 

label /leIbl/ štítok; nálepka; etiketa 

library /laIbr@ri/ knižnica 

lie (on) /laI/ ležať (na) 

look up 
/lUk öp/ 

vyhľadať; nájsť čo (v 
slovníku) 

note 
/n@Ut/ 

lístok (so správou); 
bankovka 

pick up /pIk öp/ vyzdvihnúť 

pine tree /paIn tri:/ borovica 

register 
/redZIst@/ 

zapísať (sa); zaregistrovať 
(sa) 

report (back) /rI'pO:t/ podať správu 

set up /set'öp/ založiť; zaviesť 

stand up /st{nd öp/ vstať; postaviť sa 

take out /teIk 'aUt/ vybrať; vypožičať 

turn up /tÆ:n öp/ objaviť sa 

unique /jU'ni:k/ jedinečný 

virtual /vÆ:tSU@l/ virtuálny 

Unit 2 Lesson 4 – Integrated Skills 

Describing a picture 
a great deal /@ greIt 'di:l/ (znamenať) veľa 

attractive 
/@'tr{ktIv/ 

atraktívny; príťažlivý; 
príjemný 

background /b{kgraUnd/ pozadie; prostredie; pôvod 

boatman /b@Utm@n/ prievozník 

careless 
/ke@l@s/ 

nedbalý; neopatrný; 
ľahkomyseľný 

colourful /köl@fl/ pestrý 

colourless /köl@l@s/ bezfarebný 

comic book /kÁmIk bUk/ komiks 

cry /kraI/ plakať; kričať 

depend (on) /dI'pend/ závisieť (od) 

dog /dÁg/ pes 

expression /Ik'spreSn/ výraz 

expressionism /Ik'spreS@nIz@m/ expresionizmus 

foreground /fO:graUnd/ popredie 

handkerchief /h{Îk@tSIf/ hygienická vreckovka 

hopeful /h@Upfl/ nádejný; sľubný 

hopeless /h@Upl@s/ beznádejný 

impressionism /Im'preS@nIz@m/ impresionizmus 

in particular /In p@'tIkjUl@/ najmä; obzvlášť 

painful /peInfl/ bolestivý 

painless /peInl@s/ bezbolestný 

painting 
/peIntIÎ/ 

maľba; obraz; maľovanie; 
maliarstvo 

pop art /pÁp A:t/ moderné umenie 

realism /rI@lIz@m/ realizmus 

realistic /rI@'lIstIk/ realistický 

relaxed /rI'l{kst/ odpočinutý 

remind /rI'maInd/ pripomenúť 

response /rI'spÁns/ odpoveď; odozva; reakcia 

river /rIv@/ rieka 

straw /strO:/ slama; slamený; slamka 

successful /s@k'sesf@l/ úspešný 

sunset /sönset/ západ slnka 

surrealism /s@'rI@lIz@m/ surrealizmus 

truthful /tru:Tfl/ pravdovravný; pravdivý 

upset 
/öp'set/ 

rozrušený; nervózny; 
rozčúlený 

vest /vest/ tielko (GB); vesta (US) 

war /wO:/ vojna; boj 

wonder /wönd@/ čudovať sa 

Unit 2 – Inspiration Extra! 
computer /k@m'pju:t@/ počítač 

suburb /söbÆ:b/ predmestie; okrajová časť 

Review Units 1 - 2 
ballet /b{leI/ balet 

breakdancing /breIkdA:nsIÎ/ breakdance 

careful /ke@f@l/ opatrný 

dream (of) /dri:m/ snívať (o niečom) 

salsa 
/s{ls@/ 

druh latinskoamerického 
tanca 

Unit 3 - Opinions 

Lesson 1 – There could be tens of billions of 
planets 
according to /@'kO:dIÎ t@/ podľa 

astronomer /@'strÁn@m@/ astronóm 

atmosphere 
/{tm@sfI@/ 

atmosféra; nálada; 
ovzdušie 

claim /kleIm/ tvrdiť; činiť si nárok 

cloud /klaUd/ mrak; oblak 

distance /dIst@ns/ vzdialenosť 

galaxy /g{l@ksi/ galaxia 

gravity /gr{v@ti/ gravitácia 

gun /gön/ (strelná) zbraň; pištoľ 
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identify /aI'dentIfaI/ rozpoznať 

in other words /In öD@ wÆ:dz/ inými slovami 

light year /laIt jI@/ svetelný rok 

liquid /lIkwId/ tekutý; tekutina  

mirror /mIr@/ zrkadlo 

mixture /mIkstS@/ zmes; zmiešanina 

neither … nor 
(conj) /naID@ 'nO:/ ani ... ani 

orbit 
/O:bIt/ 

obežná dráha; obiehať po 
~ 

planet /pl{nIt/ planéta 

possibility /pÁs@'bIl@ti/ možnosť 

report /rI'pO:t/ zápis; správa 

robot /r@Ub@t/ robot 

rocky /rÁki/ skalnatý 

scientist /saI@ntIst/ vedec; prírodovedec 

similar /sIm@l@/ podobný 

solar system /s@Ul@ sIst@m/ solárny systém 

star /stA:/ hviezda 

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

surface /sÆ:fIs/ povrch 

telescope /telIsk@Up/ ďalekohľad; teleskop 

temperature /tempr@tS@/ teplota (ovzdušia) 

torch /tO:tS/ baterka; pochodeň 

trillion /trIlj@n/ bilión (1012) 

UFO (Unidentified 
Flying Object) /ju: ef '@U/ 

UFO - neidentifikovateľný 
lietajúci objekt 

universe /ju:nIvÆ:s/ vesmír 

Unit 3 Lesson 2 

When can you drive a car? 
aim /eIm/ snažiť sa; usilovať; zámer 

army /A:mi/ armáda 

as long as (conj) /@z 'lÁÎ @z/ hneď ako 

break a law /breIk @ 'lO:/ porušiť zákon 

factory /f{kt@ri/ továreň 

forbidden /f@'bId@n/ zakázané 

full-time /fUl taIm/ na plný úväzok 

get married /get m{rId/ oženiť sa; vydať sa 

intend /In'tend/ zamýšľať; mať v úmysle 

law-breaking /lO: breIkIÎ/ porušovanie zákonov 

licence /laIsns/ licencia; povolenie 

limit 
/lImIt/ 

obmedziť; limitovať; 
hranica 

lottery ticket /lÁt@rI 'tIkIt/ lós 

motorbike /m@Ut@baIk/ motorka 

partner /pA:tn@/ partner; partnerka  

purpose /pÆ:p@s/ účel 

pyjamas /pI'dZA:m@z/ pyžamo 

refrigerator /rI'frIdZ@reIt@/ chladnička 

stay awake /steI @'weIk/ zostať hore 

whale-hunting /weIl höntIÎ/ lov veľrýb 

Unit 3 Lesson 3 

You should calm down! 
balanced diet /b{l@nst 'daI@t/ vyvážená diéta 

break a promise /breIk @ 'prÁmIs/ porušiť sľub 

bully 
/bUli/ 

týrať; zastrašovať; 
šikanovať 

calm down /kA:m 'daUn/ upokojiť sa 

cheat /tSi:t/ podvádzať; podvodník 

concentrate 
/kÁns@n'treIt/ 

sústrediť sa na čo; 
zamerať sa na 

cyber bullying 
/saIb@ bUliIÎ/ 

kybernetické týranie; 
zastrašovanie 

fair /fe@/ spravodlivý 

firmly /fÆ:mli/ prísne 

helpful /helpf@l/ nápomocný 

ignore /IgnO:/ nevšímať si; ignorovať 

keep a secret /si:krIt/ udržať tajomstvo 

lie down /laI daUn/ ľahnúť 

make sure /meIk 'SU@/ uistiť sa; ubezpečiť sa 

marks /mA:ks/ známky (v škole) 

mood /mu:d/ nálada 

nicely /naIsli/ pekne; milo 

panic /p{nIk/ zdesenie; zmätkovať 

(im)possible /pÁs@bl/ (ne)možné 

put on weight /pUt Án 'weIt/ priberať (na váhe) 

rapidly /r{pIdli/ rýchlo 

revision /rI'vIZn/ opakovanie 

sensible /sens@b@l/ rozumný; uvážlivý 

sit down /sIt 'daUn/ sadnúť si 

situation /sItSu'eISn/ situácia 

slow down /sl@U daUn/ spomaliť 

solve /sÁlv/ (vy)riešiť; (roz)lúštiť 

stressed /strest/ stresovaný 

tell lies /tel laIz/ klamať 

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

write down /raIt 'daUn/ zapísať si; poznamenať si 

Unit 3 Lesson 4 – Integrated Skills 

Discussing facts and opinions 
against the law /@"genst D@ 'lO:/ protizákonné 

aid /eId/ pomoc; pomôcka 

boil /bOIl/ variť (sa); vrieť 

cause /kO:z/ spôsobiť; príčina, dôvod 

control /k@n'tr@Ul/ riadiť; kontrola; dohľad 

(in)correct /k@'rekt/ (ne)správne; (ne)správny 

(in)credible /kred@bl/ neuveriteľný; úžasný 

developing world /dI"vel@pIÎ 
'wÆ:ld/ rozvojový svet 

dignity /dIgn@ti/ dôstojnosť 

dirty /dÆ:ti/ špinavý 

drinking water /drIÎkIÎ wO:t@/ pitná voda 

electricity /Ilek'trIsIti/ elektrina 

export /ekspO:t/ vývoz 

fair trade /fe@ 'treId/ spravodlivý obchod 

figure (= number) /fIg@/ číslo; údaj; hodnota 

greenhouse gas 
/gri:nhaUs g{s/ 

plyny spôsobujúce 
skleníkový efekt 

heating /hi:tIÎ/ kúrenie 

however /haU'ev@/ predsa však; avšak 

(il)logical /lÁdZIkl/ (ne)logický 

make a difference 
/meIk @ dIfr@ns/ 

mať význam/vplyv; zlepšiť; 
vylepšiť 

on standby /st{ndbaI/ pohotovostný režim 

(im)perfect /pÆ:fIkt/ (ne)dokonalý 

policy 
/pÁlIsi/ 

postoj (k niečomu); politika 
(vládna) 

(im)polite /p@'laIt/ (ne)zdvorilý 

poverty /pÁv@ti/ chudoba; bieda; núdza 

price /praIs/ cena 

proper /prÁp@/ (po)riadny 
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proverb /prÁvÆ:b/ príslovie 

remote /rI'm@Ut/ diaľkový, vzdialený 

respect /rI'spekt/ úcta; vážnosť 

respect /rI'spekt/ ctiť; vážiť si; rešpektovať 

skill /skIl/ schopnosť; šikovnosť 

solar power /s@Ul@ paU@/ solárna energia 

switch off /swItS 'Áf/ vypnúť; odpojiť 

treat 
/tri:t/ 

zaobchádzať s (niekým); 
liečiť; jednať 

(in)visible /vIz@bl/ (ne)viditeľný 

work for a living 
/lIvIÎ/ 

zarábať/pracovať pre 
živobytie 

Unit 3 – Inspiration Extra! 
make friends /meIk  'frendz/ spriateliť sa 

Unit 3 - Culture 
author /O:T@/ autor 

biography /baI'Ágr@fi/ životopis 

breath /breT/ dych 

breathe /bri:D/ dýchať 

criminal /krImInl/ zločinec; trestný 

detective story /dI'tektIv stO:ri/ detektívka 

excitedly /Ik'saItIdli/ nadšene; vzrušene 

explosion /Ik'spl@UZn/ výbuch 

handsome 
/h{ns@m/ 

pekný; šarmantný; dobre 
vyzerajúci  

knock /nÁk/ (za)klopať; (za)búchať 

mysterious /mI'stI@rI@s/ tajomný; tajuplný; záhadný 

mystery /mIst@ri/ záhada; tajomstvo 

non-fiction 
/nÁn 'fIkS@n/ 

populárno-náučná 
literatúra; literatúra faktu 

pearl /pÆ:l/ perla, perleť 

romantic novel /r@U"m{ntIk 
'nÁvl/ román 

speed /spi:d/ rýchlosť 

underworld /önd@wÆ:ld/ podsvetie 

unknown /ön'n@Un/ neznámy 

Unit 4 – Mind over matter 

Lesson 1 – She saw furniture moving 
bruise /bru:z/ modrina; sinka 

clap /kl{p/ (za)tlieskať; aplaudovať 

code /k@Ud/ kód 

communicate 
/k@'mju:nIkeIt/ 

komunikovať; 
dorozumievať sa  

conclusion /k@n'klu:Zn/ zhrnutie; záver 

dare /de@/ odvážiť sa 

floor /flO:/ inak; iným spôsobom 

fright /fraIt/ podlaha 

go away /g@U @'weI/ zdesenie; hrôza 

hairbrush /he@bröS/ odísť preč 

happening /h{p@nIÎ/ kefa na vlasy 

haunted /hO:ntId/ dianie; udalosť 

haunting 
/hO:ntIÎ/ 

(be ~) straší tam; 
strašidelný 

investigate 
/In'vestIgeIt/ 

stále sa 
vracajúci/vybavujúci; 
strašenie 

juggle /dZögl/ vyšetrovať 

kite /kaIt/ žonglovať 

knock /nÁk/ (papierový) drak 

lip /lIp/ (za)klopať; (za)búchať 

nasty /nA:stI/ pera 

play back 
/pleI 'b{k/ 

nepríjemný; strašný; 
odporný; hnusný 

psychic 
investigator 

/saIkIk 
In'vestIgeIt@/ 

opäť (si) prehrať / 
prehrávať 

reporter 
/rI'pO:t@/ 

parapsychologický 
vyšetrovateľ 

rise 
/raIz/ 

reportér; spravodajca; 
hlásateľ 

sideways /saIdweIz/ vychádzať (slnko) 

terror /ter@/ bokom 

think differently /dIfr@ntlI/ teror; hrôza; zdesenie 

whale /weIl/ veľryba 

Unit 4 Lesson 2 

I’ll keep my fingers crossed! 
accidentally /{ksI'dent@lI/ náhodou 

anxious 
/{ÎkS@s/ 

znepokojený; úzkostlivý; 
plný obáv; dychtivý 

coin /kOIn/ minca 

down-to-earth 
/daUntu:'Æ:T/ 

realistický; stojaci oboma 
nohami na zemi 

find out /faInd aUt/ zistiť; objaviť; vypátrať 

follow advice 
/fÁl@U @d'vaIs/ 

postupovať podľa 
odporúčania 

forecast 
/fO:kA:st/ 

predpoveď; predvídať; 
predpovedať 

go out /g@U 'aUt/ ísť von 

horoscope /hÁr@sk@Up/ horoskop 

It makes no 
difference. /dIfr@ns/ Nie je v tom žiadny rozdiel 

ladder /l{d@/ rebrík 

leaf (pl leaves) /li:f/ list(y) (na stromoch) 

look out /lUk aUt/ dávať pozor 

lucky charm 
/löki 'tSA:m/ 

talizman; predmet pre 
šťastie 

map /m{p/ mapa; plán (mesta) 

painter /peInt@/ maliar 

prediction /prI'dIkSn/ predpoveď; odhad 

prove /pru:v/ ukázať sa; prejaviť sa 

rational /r{Snl/ racionálny 

read out /ri:d aUt/ prečítať nahlas 

supernatural /su:p@'n{tS@rl/ nadprirodzený 

superstition /su:p@'stIS@n/ povera 

superstitious /su:p@'stIS@s/ poverčivý 

take no notice /n@UtIs/ nevšímať si 

take out /teIk 'aUt/ vybrať; vytiahnuť 

Touch wood. 
/tötS 'wUd/ 

zaklopať na drevo (pre 
šťastie) 

try out /traI 'aUt/ vyskúšať (si); otestovať 

turn off the lights /tÆ:n Áf D@ 'laIts/ vypnúť/zhasnúť svetlá 

Unit 4 Lesson 3 

If you follow this advise 
associate /@'s@USieIt/ spájať si (niečo s niečím) 

brain /breIn/ mozog 

calendar /k{lInd@/ kalendár 

category /k{t@g@ri/ kategória 

connection /k@'nekSn/ spojenie 

consolidation /k@n"sÁlI'deIS@n/ upevnenie; konsolidácia  

crash (computer) 
/kr{S/ 

rozbiť sa; zrútiť sa 
(počítač) 

fix /fIks/ pripevniť; opraviť 

improve /Im'pru:v/ zlepšiť; vylepšiť 
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increase 
/In'kri:s / 

zväčšovať sa; rásť; 
pribúdať 

It's on the tip of my 
tongue /tIp/töÎ/ Mám to na jazyku  

landmark 
/l{ndmA:k/ 

pamätihodnosť; význačný / 
orientačný bod v krajine 

memorable /mem@r@bl/ pamätný 

memory /mem@ri/ pamäť 

pay attention /peI @'tenSn/ všímať si; dávať pozor 

personalise /pÆ:s@n@laIz/ zosobniť/zosobňovať 

process /pr@Uses/ spracovať; spracovávať 

recall /rI'kO:l/ spomenúť si; vybaviť si 

reply /rI'plaI/ odpovedať 

research /rI'sÆ:tS/ výskum 

shelf (pl shelves) /Self/ polica (police) 

Unit 4 Lesson 4 – Integrated Skills 

Telling a Story 
adore /@'dO:/ zbožňovať; vrúcne milovať 

anger /{Îg@/ zlosť; hnev 

annual /{njU@l/ každoročný; ročný 

confess /k@n'fes/ priznať (sa) 

diver /daIv@/ potápač 

drown /draUn/ utopiť (sa) 

fancy dress ball /f{nsi 'dres bO:l/ maškarný ples 

honeymoon /hönImu:n/ svadobná cesta 

housekeeper /haUski:p@/ gazdiná 

impatiently /Im'peIS@ntli/ nedočkavo 

importance /Im'pO:t@ns/ dôležitosť 

inquest /IÎkwest/ súdne vyšetrovanie  

presence /prez@ns/ prítomnosť, účasť 

put on clothes /kl@UDz/ obliecť sa 

role /r@Ul/ funkcia; úloha 

servant /sÆ:v@nt/ sluha; slúžka 

suicide /su:IsaId/ samovražda 

verdict /vÆ:dIkt/ výrok poroty; rozsudok 

wig /wIg/ parochňa 

Unit 4 – Inspiration Extra! 
make a list /meIk @ 'lIst/ urobiť zoznam 

Review Units 3 - 4 
do some work /dU: söm wÆ:k/ trochu toho urobiť 

engine /endZIn/ motor 

give someone a lift /lIft/ zviezť (autom) 

notice 
/n@UtIs/ 

všimnúť si; (take no notice 
- nevšimnúť si; nevenovať 
čomu pozornosť) 

Unit 5 - Challenges 

Lesson 1 – Has she learnt first aid yet? 
actor /{kt@/ herec 

call in (at) 
/kO:l/ 

navštíviť; prísť(na krátku 
návštevu)  

challenging /tS{l@ndZIÎ/ náročný; vyzývavý 

first aid /fÆ:st 'eId/ prvá pomoc 

highlight 
/haIlaIt/ 

zvýrazniť; upozorniť; 
vyzdvihnúť 

mile /maIl/ míľa 

motorcycle /m@Ut@saIkl/ motorka 

skiing /ski:IÎ/ lyžovanie 

youth centre /ju:T sent@/ centrum mládeže 

Unit 5 Lesson 2 

Have you ever wondered…? 
activity /{k'tIvIti/ činnosť; aktivita 

bouncy /baUnsi/ pružný; odrážajúci sa 

bungee jumping /böndZi: 
dZömpIÎ/ bungee jumping 

combine /k@m'baIn/ spojiť; zlúčiť (sa) 

efficient /I'fISnt/ výkonný; schopný 

free running /fri: 'rönIÎ/ voľný beh 

ice hockey /aIs hÁki/ ľadový hokej 

involve /In'vÁlv/ zahrnúť; týkať sa 

kite surfing 
/kaIt sÆ:fIÎ/ 

vodné lyžovanie s 
občasným vznášaním sa 
vo vzduchu 

line /laIn/ povraz; telefónne spojenie 

litre /li:t@/ liter 

parachute /p{r@Su:t/ padák 

paragliding /p{r@"glaIdIÎ/ paragliding 

para-skiing 
/p{r@skiIÎ/ 

paragliding spojený s 
lyžovaním 

point 
/pOInt/ 

bod (miesto); ukázať; 
(na)mieriť 

push /pUS/ tlačiť 

roll /r@Ul/ gúľať 

roller coaster /r@Ul@ k@Ust@/ horská dráha 

sailing /seIlIÎ/ plachtenie; plachtárstvo 

sphere /sfI@/ sféra 

sphereing 
/sfI@rIÎ/ 

kotúľanie sa dole kopcom 
v obrovskej guli naplnenej 
vodou 

steep /sti:p/ strmý; prudký; náhly 

steer 
/stI@/ 

riadiť (loď, auto); 
usmerňovať 

strap 
/str{p/ 

obtiahnuť; zviazať 
remeňom 

surfboard /sÆ:fbO:d/ surfovacia doska 

uncontrollably 
/önk@n'tr@Ul@bli/ 

nekontrolovateľne; 
neovládateľne 

water-skiing /wO:t@ skIIÎ/ vodné lyžovanie 

whizz /wIz/ svišťať; hvízdať 

zorbing 
/zO:bIÎ/ 

kotúľanie sa dole kopcom 
v obrovskej guli naplnenej 
vodou 

Unit 5 Lesson 3 

We’ve been friends ever since we met 
agency /eIdZ@nsi/ agentúra 

assist /@'sIst/ pomáhať; podporovať 

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

authorities /O:'TÁr@tiz/ úrady 

charitable /tS{rIt@bl/ charitatívny 

cigarette /sIg@'ret/* cigareta 

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

cut out /köt aUt/ vyradiť, vylúčiť 

drug /drög/ droga; liek 

entertain /ent@'teIn/ (po)baviť 

fall out (with) 
/fO:l 'aUt wID/ 

pohádať sa; rozísť sa (s 
kým) 

fame /feIm/ sláva; povesť 

fortunate /fO:tS@n@t/ majúci / prinášajúci šťastie 

get rid of /get rId @v/ zbaviť sa 

habit /h{bIt/ zvyk; návyk 

hit it off /hIt It 'Áf/ dokonale si rozumieť 
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in case /In 'keIs/ pre prípad; keby náhodou 

medal /medl/ medaila 

metal /metl/ kov; kovový 

novelty /nÁvlti/ nová vec; novinka 

opportunity /Áp@'tju:n@ti/ príležitosť; možnosť 

piece /pi:s/ kus; kúsok 

relay /ri:leI/ štafeta 

sector /sekt@/ odvetvie; úsek 

set a record /rekO:d/ dosiahnuť nový rekord 

straight away /streIt @'weI/ hneď; okamžite 

test /test/ test; testovanie; skúška 

test /test/ testovať; skúšať 

wear off /we@r Áf/ zunovať sa; strácať účinok 

Unit 5 Lesson 4 – Integrated Skills 

Describing personal experiences 

altitude sickness 
/{ltItju:d sIkn@s/ 

výšková choroba; 
nevoľnosť vo vyšších 
nadmorských výškach 

beef /bI:f/ hovädzie (mäso) 

border /bO:d@/ hranica 

electricity /Ilek'trIsIti/ elektrina 

exhausting /Ik'zO:stIÎ/ vyčerpávajúci 

face /feIs/ obličaj; tvár 

freshwater 
/freSwO:t@/ 

sladká voda (nie slaná, 
morská) 

guinea pig /gInI 'pIg/ morča; pokusný králik 

headache /hedeIk/ bolesť hlavy 

hostel /hÁstl/ ubytovňa 

llama /lA:m@/ lama 

magic /m{dZIk/ kúzlo; kúzelný 

mountain range /maUntIn reIndZ/ pohorie 

nationality /n{S@'n{lIti/ národnosť 

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

possibility /pÁs@'bIl@ti/ možnosť 

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

responsibility /rIspÁns@'bIl@ti/ zodpovednosť 

roast /r@Ust/ piecť; opekať 

snowboarding /sn@U"bO:dIÎ/ snowboarding 

speciality /speSi'{l@ti / zvláštnosť 

trail /teIl/ chodník; cestička; stopa 

trek 
/trek/ 

putovanie; dlhá/namáhavá 
cesta 

valuable /v{lju@bl/ cenný; hodnotný 

worth 
/wÆ:T/ 

(be~) mať hodnotu; stáť za 
(čo) 

Unit 5 - Culture 
airline /e@laIn/  letecká linka 

as a rule /ru:l/ spravidla; zvyčajne 

benefit /ben@fIt/ prospech; úžitok 

business /bIzn@s/ obchod; podnikanie;  

coach (vehicle) /k@UtS/ autobus; diaľkový autobus 

company /kömp@ni/ spoločnosť 

cook /kUk/ variť; piecť sa 

cost /kÁst/ stáť (peňažne) 

economy /I'kÁn@mi/ ekonomika 

import /Im'pO:t/ dovoz; dovážať 

local /l@Ukl/ domáci, miestny 

plant /plA:nt/ rastlina 

preach /pri:tS/ kázať; moralizovať 

public transport /pöblIk 
'tr{nspO:t/ verejná doprava 

resort 
/rI'zO:t/ 

letovisko; rekreačné 
stredisko 

responsible /rI'spÁns@bl/ zodpovedný 

salary /s{l@ri/ (stály) plat 

souvenir /su:v{'nI@/ suvenír 

staff /sta:f/ zamestnanci 

tidy /taIdi/ uprataný; upratať 

tourist /tU@rIst/ turista / turistka 

vital 
/vaIt@l/ 

nevyhnutný; životne 
dôležitý 

Unit 6 – That’s clever! 

Lesson 1 – He had won awards 
advantage /@d'vA:ntIdZ/ výhoda 

although /O:l'D@U/ hoci; aj keď 

balance /b{l@ns/ rovnováha; harmónia 

bar /bA:/ tyč 

bicycle /baIsIkl/ bicykel; jazdiť na bicykly 

blind /blaInd/ slepý 

deaf /def/ hluchý 

design 
/dI'zaIn/ 

navrhnúť; návrh; 
projektovať; (na)plánovať 

dot /dÁt/ bodka; bod 

electronics /Ilek'trÁnIks/ elektronika 

enemy /en@mi/ nepriateľ; odporca 

glove /glaöv/ rukavica 

handrail /h{ndreIl/ zábradlie; držadlo 

inspiration /Insp@'reIS@n/ inšpirácia 

invention /In'venSn/ vynález 

make a sign /saIn/ dávať znamenie 

metal /metl/ kov; kovový 

mobility /m@U'bIl@ti/ pohyblivosť 

product /prÁdökt/ výrobok; produkt 

rail /reIl/ zábradlie 

raised /reIzd/ (po)zdvihnutý; vytiahnutý 

sell out /sel 'aUt/ vypredať 

sign language /saIn l{ÎgwIdZ/ posunková reč 

simplify /sImplIfaI/ zjednodušiť 

slide /slaId/ diapozitív 

soldier /s@UldZ@/ vojak 

stairs /ste@z/ schody 

strength /streÎT/ sila 

system /sIst@m/ systém 

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

workout /wÆ:kaUt/ cvičenie, posilňovanie 

Unit 6 Lesson 2 

People didn’t use to throw things away 
ad (= 
advertisement) /{d/ reklama 

brick /brIk/ tehla 

campaign /k{m'peIn/ kampaň 

can /k{n/ plechovka 

carpet /kA:pIt/ koberec 

construct /k@n'strökt/ zostrojiť 

consume /k@n'sju:m/ stráviť; spotrebovať 

cupboard /köb@d/ skriňa, skrinka 

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

endless /endl@s/ nekonečný 

entirely /In'taI@lI/ celkom; úplne 

glass /glA:s/ sklo; pohár 
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hot water bottle 
/hÁt 'wO:t@ bÁtl/ 

termo-fľaša; ohrievacia 
fľaša 

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

in the first place /In D@ fÆ:st pleIs/ v prvom rade (hlavne) 

jumbo jet /dZömb@U dZet/ veľké lietadlo, napr. Boeing 

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

pencil case /pensl keIs/ peračník 

plant /plA:nt/ rastlina 

plastic 
/pl{stIk/ 

umelá hmota; plast; 
plastový 

pot /pÁt/ hrniec 

printer /prInt@/ tlačiareň 

recycle /ri:'saIkl/ recyklovať 

recycled /ri:'saIkld/ recyklovaný 

recycler /ri:'saIkl@/ recyklátor 

reduce /rI'dju:s/ zredukovať, zmenšiť 

resource /rI'zO:s/ zdroj 

rubber /röb@/ guma; gumový 

saucepan /sO:sp@n/ panvica; kastról; rajnica 

stylish 
/staIlIS/ 

elegantný; moderný; 
štýlový 

supporter 
/s@'pO:t@/ 

prívrženec; priaznivec; 
podporovateľ 

throw away 
/Tr@U @'weI/ 

zahodiť; vyhodiť; 
premeškať 

turn into /tÆ:n Int@/ zmeniť sa na čo 

tyre /taI@/ pneumatika 

vacuum cleaner /v{kju:m kli:n@/ vysávač 

waste /weIst/ plytvať; mrhať 

wear out /we@ 'aUt/ opotrebovať 

wood /wUd/ drevo 

wool /wUl/ vlna 

yoghurt /jÁg@t/ jogurt 

Unit 6 Lesson 3 

The first car was invented by him 
aqualung /{kw@löÎ/ akvalung; dýchací prístroj  

artist /A:tIst/ výtvarník; umelec 

atomic bomb /@"tÁmIk 'bÁm/  atómová bomba 

attempt /@'tempt/ pokus 

car alarm /kA:r @"lA:m/ poplašné zariadenie v aute 

carpenter /kA:pInt@/ tesár 

chamber /tS{mb@/ komora 

(run like) clockwork 
/klÁkwÆ:k/ 

naťahovací; na kľúčik; 
hodinový mechanizmus 

compose 
/k@m'p@Uz/ 

zložiť; (s)komponovať 
(hudbu) 

director /daI'rekt@/ riaditeľ 

do damage /d{mIdZ/ poškodiť 

do the shopping /dU: D@ SÁpIÎ/ nakupovať 

do the washing up /du: D@ wÁSIÎ öp/ umývať / umyť riad 

engineer /endZI'nI@/ inžinier; technik 

full-scale /fUl skeIl/ skutočná veľkosť 

helicopter /helIkÁpt@/ helikoptéra 

highly /haIlI/ vysoko; značne 

interestingly /Intr@stIÎli/ zaujímavo 

internal 
combustion 
(engine) 

/In"tÆ:n@l 
k@m'böstS@n/ 

vnútorné spaľovanie 
(motora) 

inventor /Invent@/ vynálezca 

light bulb /laIt bölb/ žiarovka 

list /lIst/ zoznam 

listener /lIsn@/ poslucháč; ten kto počúva 

make an attempt /@'tempt/ urobiť pokus 

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

nominate /nÁmIneIt/ nominovať; navrhnúť 

nuclear bomb /nju:kli@ 'bÁm/ nukleárna/atómová bomba 

on display /Án dI'spleI/ vystavený na ukážku 

poll /p@Ul/ prieskum verejnej mienky 

powered 
/paU@d/ 

poháňaný (napr. 
elektromotorom) 

professor /pr@'fes@/ profesor 

put into practice /pr{ktIs/ uviesť do praxe; uskutočniť 

pyramid /pIr@mId/ pyramída 

run into /rön Int@/ naraziť na niečo 

self-propelled /selfpr@'peld/ na vlastný pohon 

shortlist /SO:tlIst/ výber; užší zoznam 

shut /Söt/ zatvoriť; zavrieť 

sketch /sketS/ náčrt; skica 

sophisticated /s@'fIstIkeItId/ kultivovaný; exkluzívny 

telephone /telIf@Un/ telefón; (za)telefonovať 

television /tel@vIZn/ televízia / televízor 

vehicle 
/vi@kl/ 

vozidlo; dopravný 
prostriedok 

World Wide Web 
/wÆ:ld waId 'web/ 

hypertextový internetový 
informačný systém "www" 

X-ray /eks 'rei/ röntgenový lúč 

zip /zIp/ zips 

Unit 6 Lesson 4 – Integrated Skills 

Describing a process 
approximately /@'prÁksIm@tli/ približne; asi 

bamboo /b{mbu:/ bambus 

bark (of tree) /bA:k/ kôra stromu 

complicated /kÁmplI"keItId/ zložitý; komplikovaný 

connected /k@'nektId/ spojený; prepojený 

cotton /kÁtn/ bavlnený 

cotton /kÁtn/ bavlna; bavlnená tkanina 

detailed /di:teIld/ podrobný; detailný 

emperor /emp@r@/ cisár 

explorer 
/Ik'splO:r@/ 

prieskumník; cestovateľ; 
bádateľ 

instruction /In'strökSn/ inštrukcie; pokyny 

mulberry /mölb@ri/ moruša 

novelist /nÁv@lIst/ románopisec; spisovateľ 

paper /peIp@/  papier; papierový 

plastic surgery /pl{stIk sÆ:dZ@ri/ plastická chirurgia 

printing /prIntIÎ/ tlačiarensky (priemysel) 

process /pr@Uses/ spracovať; spracovávať 

pulp /pölp/ dreň; kaša; dužina 

shape /SeIp/ tvar 

sheet /Si:t/ list/hárok (papiera); plachta 

skins /skInz/ kožušiny; kože 

soft /sÁft/ mäkký; hebký; tlmený 

spread 
/spred/ 

namazať; nátierka; 
rozprestrieť; rozšíriť 
(správu) 

supply /s@'plaI/ dodávať; dodávky; zásoby 

tray /treI/ podnos 

Unit 6 – Inspiration Extra! 
candle /k{ndl/ sviečka 

electrical /I'lektrIkl/ elektrický 

Review Units 5 - 6 
wind /wInd/ vietor 
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Unit 7 - Communication 

Lesson 1 – He asked her not to go 
ape /eIp/ ľudoop 

artificial /A:tI'fISl/ umelý 

bracelet /breIsl@t/ náramok 

bring back /brIÎ 'b{k/ priniesť (domov) 

chimpanzee /tSImp@n'zi:/ šimpanz 

command /k@'mA:nd/ príkaz; nariadiť; prikázať 

correctly /k@'rektli/ správne; bezchybne 

critic /krItIk/ kritik 

gorilla /g@'rIl@/ gorila 

guilty /gIlti/ vinný 

make up (= invent) /meIk 'öp/ vytvoriť; vymyslieť 

monkey /mönkI/ opica 

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

operation /Áp@'reISn/ operácia 

relationship /rI'leISnSIp/ vzťah; pomer 

remarkable /rI'mA:k@b@l/ pozoruhodný; významný 

request /rI'kwest/ požiadavka 

symbol /sImbl/ symbol 

trainer (person) /treIn@/ tréner 

turn off the water /tÆ:n/wO:t@/ vypnúť vodu 

Unit 7 Lesson 2 

He said he couldn’t remember 

annoyed 
/@'nOId/ 

otrávený; znechutený; (be 
~) hnevať sa 

cat /k{t/ mačka 

duck /dök/ kačica 

effect 
/I'fekt/ 

účinok; dopad; uskutočniť; 
vykonať 

either … or /aID@ … 'O:/ buď ... alebo 

elephant /elIf@nt/ slon 

email attachment /@'t{tSm@nt/ emailová príloha 

filter /fIlt@/ filter 

interviewer /Int@vju:@/ reportér 

ISP (Internet 
Service Provider) /aI es'pi:/ internetový prevádzkovateľ 

junk /dZöÎk/ odpadky; haraburdie 

pig /pIg/ prasa 

snail /sneIl/ slimák 

solution /s@'lu:Sn/ riešenie 

spam /sp{m/ spam, nevyžiadaná pošta 

tail /teIl/ chvost 

tiger /taIg@/ tiger 

tough /töf/ ťažký, tvrdý; neústupný 

trunk (animal) /tröÎk/ chobot 

virus /vaIr@s/ vírus 

worm /wÆ:m/ červík 

zebra /zebr@/ zebra 

Unit 7 Lesson 3 

They asked how he had got the idea 
bit /bIt/ kúsok; bit (jednotka) 

charge a mobile /tSA:dZ @ 
'm@UbaIl/ nabiť mobil 

cholera /kÁl@r@/ cholera 

co-author /k@U 'O:T@/ spoluautor 

crazy /kreIzi/ šialený; bláznivý 

crops /krÁps/ úroda 

dozen /dözn/ tucet 

educate /edjUkeIt/ vzdelávať; vychovávať 

farmer /fA:m@/ farmár; sedliak 

fees /fi:/ poplatky 

generate 
/dZen@reIt/ 

vytvárať; vyrábať; 
generovať 

go ahead with 
/g@U @'hed wID/ 

pustiť sa (do niečoho); 
postupovať 

go back /g@U 'b{k/ ísť naspäť; vrátiť sa 

go down /g@U 'daUn/ ísť dole; klesať 

go on /g@U 'Án/ pokračovať 

go up /g@U 'öp/ ísť hore; rásť; stúpať 

home-made /h@Um meId/ domáci 

It's early days. /Æ:li/ Je to len v začiatkoch. 

leadership /li:d@SIp/ vedenie 

media /mi:dI@/ médiá 

phenomenal 
/f@'nÁmInl/ 

fenomenálny; mimoriadny; 
neobyčajný 

pump /pömp/ pumpa; pumpička 

secondary school /sek@ndri sku:l/ stredná škola (GB) 

starvation 
/stA:veIS@n/ 

(vy)hladovanie; smrť od 
hladu 

stock /stÁk/ skladovať 

villager /vIlIdZ@/ dedinčan 

windmill /wIndmIl/ veterný mlyn 

Unit 7 Lesson 4 – Integrated Skills 

Telling a Story 
attention /@'tenS@n/ pozornosť 

attract attention /@'tr{kt/ priťahovať pozornosť 

capsize /k{p'saIz/ prevrhnúť sa; prevrátiť sa 

coastguard /k@UstgA:d/ pobrežná hliadka 

container /k@n'teIn@/ nádoba 

description /dI'skrIpSn/ popis 

dinghy /diÎgi/ malý čln; loďka 

direct /daI'rekt/ priamy; priamočiary 

hold on /h@Uld Án/ počkať 

in trouble /In tröbl/ (be ~) mať problémy 

injure /IndZ@/ zraniť; poraniť 

invitation /InvI'teISn/ pozvanie; pozvánka 

journalist /dZÆ:n@lIst/ novinár; žurnalista 

right /raIt/ pravý; správny 

watertight /wO:t@taIt/ vodotesný; nepremokavý 

Unit 7 - Culture 
communication /k@mju:nI'keISn/ komunikácia 

global /gl@Ub@l/ celkový; globálny 

Unit 8 – Natural World 

Lesson 1 – They should have thought… 
aspect /{spekt/ poloha; uhol pohľadu 

citizen /sItIz@n/ občan 

concerned 
/k@n'sÆ:nd/ 

znepokojený; majúci 
obavy; dotýkajúci sa  

consequence /kÁnsIkw@ns/ následok; dôsledok 

consider /k@n'sId@/ zvážiť; uvážiť 

dam /d{m/ hrádza; priehrada 

displace /dIs'pleIs/ odsunúť; vytlačiť 

environmental 
/In"vaIr@n'mentl/ 

ekologický; týkajúci sa 
životného prostredia 

essential /I'senSl/ podstatný; hlavný 

flood /flöd/ povodeň; potopa 

fresh water 
/freS wO:t@/ 

pitná voda; sladká voda 
(nie morská) 
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frozen /fr@Uzn/ zamrznutý; zmrazený 

government /göv@nm@nt/ vláda 

hosepipe /h@UzpaIp/ hadica 

hygiene /haIdZi:n/ hygiena 

ice /aIs/ ľad 

minimum /mInIm@m/ minimum 

polar ice cap /p@Ul@ 'aIs k{p/ polárny ľadovec 

positive /pÁz@tIv/ pozitívny 

rainwater /reInwO:t@/ dažďová voda 

recommended /rek@'mendId/ odporúčaný 

salt water /sO:lt wO:t@/ slaná voda 

shortage /SO:tIdZ/ nedostatok 

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

store /stO:/ obchodný dom; sklad 

tap /t{p/ kohútik (vodovodný) 

underway /önd@'weI/ v plnom prúde; prebieha 

use /ju:s/ (po)užívať 

water /wO:t@/ zaliať (vodou); voda 

watering can /wO:t@rIÎ k{n/ kropiaca kanvica 

wipe out 
/waIp 'aUt/ 

vyhubiť; vyhladiť; zniesť zo 
sveta 

Unit 8 Lesson 2 

What would you do? 
aspirin /{sprIn/ aspirín 

back away /b{k @'weI/ ustúpiť; odstúpiť; vzdať sa 

bank (of river) /b{Îk/ breh 

barefoot /be@fUt/ naboso; bosý 

berry /beri/ bobuľa 

cold /k@Uld/ prechladnutie; chrípka 

compass /kömp@s/ kompas 

cough /kÁf/ kašľať; kašeľ; zakašľanie 

count sheep /kaUnt 'Si:p/ počítať ovce 

crouch /kraUtS/ hrbiť sa; krčiť sa 

dentist /dentIst/ zubár; zubný lekár 

desert /dez@t/ púšť 

downstream /daUn'stri:m/ po prúde 

first aid kit /fÆ:st 'eId kIt/ lekárnička 

forest /fÁrIst/ les; prales 

hiccoughs /hIköps/ čkanie; štikútanie 

honey /höni/ med 

insect spray /Insekt spreI/ sprej proti hmyzu 

lemon /lem@n/ citrón 

lightning /laItnIÎ/ blesk 

magnifying glass /m{gnIfaIIÎ 
glA:s/ lupa 

match /m{tS/ zápas 

needle and thread /ni:dl/Tred/ ihla a niť 

oasis /@U'eIsIs/ oáza 

penknife /pennaIf/ vreckový nožík 

safety pin /seIftI pIn/ zatvárací špendlík 

shelter /Selt@/ (ú)kryt; prístrešie; útočisko 

slippery /slIp@ri/ šmykľavý 

snake /sneIk/ had 

sore throat /sO: Tr@Ut/ bolesť hrdla 

sun cream /sön kri:m/ opaľovací krém 

survive /s@'vaIv/ prežiť; ostať nažive 

thunderstorm /Tönd@stO:m/ búrka 

tight /taIt/ pevne; tesný; úzky 

toothache /tu:TeIk/ bolesť zuba / zubov 

upstream /öp'stri:m/ proti prúdu 

waist /weIst/ pás (tela) 

waterfall /wO:t@fO:l/ vodopád 

whistle /wIsl/ píšťala; piskot 

whistle /wIsl/ pískať; hvízdať 

Unit 8 Lesson 3 

You’d like to stay there, wouldn’t you? 
igloo /Iglu:/ iglu (eskimácky príbytok) 

pavilion /p@'vIli@n/ pavilón 

skyscraper /skaIskreIp@/ mrakodrap 

Unit 8 Lesson 4 – Integrated Skills 

Describing a country 

Aboriginal 
/{b@'rIdZ@nl/ 

domáci; domorodý; 
pôvodný 

Aborigine 
/{b@'rIdZ@ni:/ 

pôvodný obyvateľ 
Austrálie; domorodec 

agriculture /{grIköltS@/ poľnohospodárstvo 

announcement /@'naUnsm@nt/ oznámenie 

brochure /br@US@/ brožúra; leták 

brown bear /braUn 'be@/ medveď hnedý  

caribou /k{r@bu:/ karibu (druh soba) 

central /sentr@l/ hlavný; stredný; ústredný 

coastal /k@Ustl/ pobrežný 

considerably /k@n'sId@r@bli/ podstatne; značne 

continental 
/k@ntI'nentl/ 

kontinentálny; 
vnútrozemský; európsky 

coral reef /kÁrl ri:f/ koralový útes 

currency /kör@nsi/ mena 

cyclone /saIkl@Un/ cyklón 

dollar ($) /dÁl@/ dolár 

drought /draUt/ sucho; obdobie sucha 

effort /ef@t/ úsilie; snaha 

elk /elk/ los 

emu /i:mju:/ emu 

falls /fO:lz/ vodopád 

grassland 
/grA:sl{nd/ 

trávnatá krajina (napr. 
savana alebo step) 

grizzly bear /grIzli 'be@/ medveď grizly 

hurricane /hörIk@n/ hurikán; uragán 

industry /Ind@stri/ priemysel 

interior 
/In'tI@rI@/ 

vnútrozemie; interiér; 
vnútrajšok 

kangaroo /k{Îg@'ru:/ klokan 

koala /k@U'A:l@/ koala 

kookaburra 
/kUk@bör@/ 

kookaburra - Austrálsky 
rybárik 

minus 
(temperature) /maIn@s/ mínus ( teplota) 

monsoon /mÁn'su:n/ monzún 

moose /mu:s/ los 

musical /mju:zIkl/ hudobný; muzikál 

native /neItIv/ domorodec 

notice /n@UtIs/ všimnúť si 

official /ÁfISl/ úradný; oficiálny 

outback /aUtb{k/ vnútrozemie 

plain /pleIn/ bez vzoru 

platypus /pl{tIp@s/ vtákopysk 

polar bear /p@Ul@ be@/ ľadový medveď 

prairie /pre@ri/ préria 

preserve /prI'zÆ:v/ udržovať; uchovať 

rainforest /reIn'fÁrIst/ dažďový prales 
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semi-desert /semi'dez@t/ polopúšť 

snow /sn@U/ sneh; snežiť 

spider /spaId@/ pavúk 

structure /ströktS@/ štruktúra; stavba 

sunshine /sönSaIn/ slnečné svetlo / svit / žiara 

tropical /trÁpIkl/ tropický 

tundra /töndr@/ tundra 

variety 
/v@'raI@ti/ 

rôznorodosť; (~ of) rôzne, 
rôznorodé 

Unit 8 – Inspiration Extra! 
jungle /dZöÎg@l/ džungľa 

make a mistake /meIk @ mI'steIk/ (u)robiť chybu 

runner /rön@/ bežec 

wildlife /waIldlaIf/ divočina; divoká príroda 

 


