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[Get Involved B2]
Unit 0
athlete
athletics
artist
attic
audience
award
basement
beat
bestseller
break a record
broadcast
cast
chapter
change
climbing
coach
come
compete
connect
consist of
corridor
cottage
critic
cycling
detached
doorbell
doorknocker
draw
entrance hall
episode
fireplace
flat
front door
game
gig
graphic novel
ground floor
gymnastics
hockey
hold a record
include in
keyhole
lamp
landing
loft
lose
match
move (v)
move (n)
plot
portrait

/{Tli:t/
/{TletIks/
/A:tIst/
/{tIk/
/O:dI@ns/
/@wO:d/
/beIsm@nt/
/bi:t/
/bestsel@/
/breIk @
rekO:d/

športovec/športovkyňa
atletika
umelec, výtvarník
podkrovie
publikum, obecenstvo
ocenenie, cena
suterén
poraziť; biť; udrieť
bestseller

prekonať rekord
vysielať (program);
/brO:dkA:st/ vysielanie
obsadenie (v predstavení,
/kA:st/
filme)
/tS{pt@/
kapitola
/tSeIndZ/
zmeniť; zmena
/klaImIÎ/
lezenie
/k@UtS/
tréner; trénovať; autobus
/köm/
prísť
/k@mpi:t/
súťažiť
/k@nekt/
pripojiť, spojiť
skladať sa z, pozostávať z
/k@nsIst @v/ (niečoho)
/kÁrIdO:/
chodba
/kÁtIdZ/
chata, chalupa
/krItIk/
kritik
/saIklIÎ/
bicyklovanie
oddelený, samostatný
/dIt{tSt/
(dom)
/dO:bel/
zvonček (pri dverách)
/dO:nÁk@/
klopadlo
/drO:/
kresliť; ťahať
/entr@ns hOːl/ vstupná hala
/epis@Ud/
epizóda; diel
/faI@pleIs/
krb, kozub
/fl{t/
byt; plochý
/frönt dO:/
predné dvere
/geIm/
hra, zápas
/gIg/
koncert, vystúpenie
/gr{fIk nÁv@l/ grafický román
/graUnd flO:/ prízemie
/dZImn{stIks/ gymnastika
/hÁki/
hokej

/h@Uld @
rekO:d/
/Inklu:d In/
/kiːh@Ul/
/l{mp/
/l{ndIÎ/
/lÁft/
/lu:z/
/m{tS/
/muːv/
/muːv/
/plÁt/
/pO:trIt/
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držať rekord
zahrnúť do
kľúčová dierka
lampa
medziposchodie,
odpočívadlo
povala
stratiť
zápas
pohybovať sa
pohyb
zápletka
portrét

practise
refer to
referee
release
review
script
season
semi-detached
(house)
set
set to
set a record
skateboarding
staircase
tennis
terraced (house)
top floor
tournament
train
venue
volleyball
win
yoga
aggressive
arrogant
chatty
clumsy
come up with
competitive
confident
creative
cruel
determined
do away with
enthusiastic
excessive
generous
get away with
get on with
get round to
(doing)
go in for
go on about
grumpy
hard-working
likeable
live up to
look
look out for
memorable
modest
obsession
outgoing
patient

/pr{ktIs/
/rIfÆ: t@/
/ref@ri:/
/rIli:s/
/rIvju:/
/skrIpt/
/si:zn/
/semidIt{tSt
haUs/
/set/
/set t@/
/set @ rekO:d/
/skeItbO:dIÎ/
/ste@keIs/
/tenIs/

prax
odkazovať na (niečo)
rozhodca
uvoľniť, vypustiť
recenzia, prehľad
skript, scenár
sezóna, ročné obdobie

dvojdom
nastaviť
nastavený na
vytvoriť rekord
skateboarding
schodisko
tenis
radový dom, dom v radovej
/ter@st haUs/ zástavbe
/tÁp flO:/
horné poschodie
/tU@n@m@nt/ turnaj
/treIn/
vlak; cvičiť, trénovať
/venju:/
miesto konania
/vÁlIbO:l/
volejbal
/wIn/
vyhrať, zvíťaziť
/j@Ug@/
joga
/@gresIv/
agresívny
/{r@g@nt/
arogantný
/tS{ti/
utáraný
/klömzi/
nemotorný, neohrabaný
/köm öp wIT/ navrhnúť (riešenie)
konkurencieschopný,
/k@mpet@tIv/ súťaživý
/kÁnfId@nt/ sebavedomý, sebaistý
/krIeItIv/
kreatívny, tvorivý
/kru:@l/
krutý
/dItÆ:mInd/ rozhodný
zbaviť sa (niečoho),
/du: @weI wIT/ odstrániť (niečo)

/InTju:zI{stIk
/
nadšený
/IksesIv/
nadmerný
/dZen@r@s/
štedrý, veľkorysý
/get @weI wID/ vyhnúť sa, uniknúť

vychádzať s, rozumieť si s

/get Án wIT/ (niekým)
/get raUnd t@ dostať sa (k niečomu, ku
duːIÎ/
činnosti)
ísť do (niečoho), mať v

/g@U In fO:/
obľube
/g@U Án @baUt/ veľa o niečom hovoriť
/grömpi/
nevrlý, mrzutý
/hA:d wÆ:kIÎ/ usilovný, pracovitý
/laIk@bl/
sympatický, príjemný
/lIv öp t@/
žiť v súlade s
/lUk/
pozerať, vyzerať
/lUk aUt fO:/ cielene hľadať
/mem@r@bl/ zapamätateľný, pamätný
/mÁdIst/
skromný
/@bseS@n/
posadnutosť
/aUtg@UIÎ/
vychádzajúce
/peIS@nt/
trpezlivý; pacient

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

[Get Involved B2]

Unit 1
polite
purchase
reliable
represent
run out of
selfish
sensible
sensitive
sociable
stubborn
supportive
thoughtful
trademark
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/p@laIt/
/pÆ:tS@s/
/rIlaI@bl/
/reprIzent/
/rön aUt Áv/
/selfIS/
/sens@b@l/
/sens@tIv/
/s@US@bl/
/stöb@n/
/s@pO:tIv/
/TO:tf@l/
/treIdmA:k/

zdvorilý, slušný
nákup; nakupovať
spoľahlivý
reprezentovať, zastupovať
vyčerpať, minúť
sebecký
rozumný
citlivý
spoločenský
tvrdohlavý
podporný
ohľaduplný
ochranná známka

Unit 2
/@ rI@l strögl/
/@ SA:p raIz/
/@d{pt/
/@dvA:nsIz/
/b{dli meId/
/blöd vesl/
/sel/
/kömft@bl/
/dIfIklt t@
difficult to use
ju:z/
eager
/i:g@/
easy to use
/i:zi t@ ju:z/
embrace
/@mbreIs/
evolving
/IvÁlvIÎ/
expensive
/IkspensIv/
fast approaching /fA:st
@pr@UtSIÎ/
fertilise
/fÆːrt@laIz/
get better
/get bet@/
get down to
/get daUn t@/
/get
get information
Inf@meISn/
/get Int@
get into trouble
tröbl/
get more
/get mO:
sophisticated
s@fIstIkeItId/
Án
get on somebody’s /get
sömb@dis
nerves
nÆːrvz/
aUt @v D@
get out of (the car) /get
kAːr/
get out of (doing /get aUt @v
something)
duːIÎ sömTIÎ/
get over
/get @Uv@/
get ready
/get redi/
a real struggle
a sharp rise
adapt
advances
badly made
blood vessel
cell
comfortable

get rid of
get to class
handy
hard to use
high quality
implants
impractical
innovative
let go
low quality
magnets

skutočný boj
prudký vzostup
prispôsobiť
pokrok, napredovanie
zle urobené
cieva
bunka
pohodlné
ťažko použiteľný, náročný
na použitie
dychtivý, horlivý
jednoduché použitie
objať
vyvíjajúci sa
drahé
rýchlo sa blížiaci
hnojiť
zlepšiť sa
pustiť sa do (niečoho)
získať informáciu
dostať do problémov
byť sofistikovanejší
liezť niekomu na nervy
vystúpiť z (auta)

dostať sa von (robiť niečo)
prekonať
pripraviť sa
zbaviť sa (niečoho),
/get rId @v/
odstrániť (niečo)
dostať sa do triedy, ísť do
/get t@ klA:s/ školy
/h{ndi/
praktický, šikovný, užitočný
/hA:d t@ ju:z/ ťažko použiteľné
/haI kwÁl@ti/ vysoká kvalita
/ImplAːntz/
implantáty
/Impr{ktIk@l/ nepraktické
/In@UveItIv/ inovačný
/let g@U/
pusti
/l@U kwÁl@ti/ nízka kvalita
/m{gnItz/
magnety
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/meIdZ@
breIkTruːz/
zásadné prelomy
/maIndbl@UIÎ/ ohromujúci, šokujúci
/nju:
new circumstances sÆ:k@mst@nsIz
/
nové okolnosti
old-fashioned
/@Uld f{Snd/ staromódny
practical
/pr{ktIkl/
praktický
raise
/reIz/
zvýšiť
reasonable
/ri:zn@bl/
rozumný, logický
reliable
/rIlaI@bl/
spoľahlivý
uncomfortable
/önkömft@bl/ nepohodlný, nepríjemný
unexpected
/önIkspektId/ neočakávaný
unreliable
/önrIlaI@b@l/ nespoľahlivý
unwearable
/önwe@r@b@l/ nenositeľný
useful
/ju:sfl/
užitočný
useless
/ju:sl@s/
zbytočný
wearable
/we@r@b@l/
nositeľný
welcome
/welk@m/
vítať
well made
/wel meId/
dobre spravený
achievement
/@tSi:vm@nt/ úspech, dosiahnutie
@n
zúčastniť sa
attend an event /@tend
Ivent/
udalosti/podujatia
major
breakthroughs
mind-blowing

prilákať
predplatiteľov/registrovaný
s@bskraIb@rz/ ch

attract subscribers /@tr{kt

/bIköm @n
become an
overnight success @Uv@naIt
s@kses/

stať sa úspešným cez noc

boost readership /bu:st
rI:d@SIp/
zvýšiť počet čitateľov
boredom
/bO:d@m/
nuda
bother
/bÁD@/
trápiť sa
celebration
/sel@breISn/ oslava
championship
/tS{mpi@nSip/ majstrovstvá
change your
/tSeIndZ jO: zmeniť nastavenia ochrany
privacy settings prIv@si setIÎz/ osobných údajov
aUt
check out content /tSek
kÁntent/
skontrolovať obsah
/kÁment
Án
@
comment on a post p@Ust/
komentovať príspevok
/kri:eIt
@n
create an account @kaUnt/
vytvoriť účet
/kri:eIt
create content
kÁntent/
vytvoriť obsah
creativity
/kri:eItIv@ti/ tvorivosť, kreativita
engage with
/IngeIdZ wIT komunikovať s
followers
fÁl@U@rz/
fanúšikmi/sledovateľmi
enjoyment
/IndZOIm@nt/ potešenie, radosť
equality
/IkwÁlIti/
rovnosť
excitement
/IksaItm@nt/ vzrušenie
@
follow a celebrity /fÁl@U
s@lebrIti/
sledovať celebritu
freedom
/fri:d@m/
slobody
game over
/geIm @Uv@/ koniec hry
going rotten
/g@UIÎ rÁt@n/ hniť
growth
/gr@UT/
rast
happiness
/h{pIn@s/
šťastie
identify an
/aIdentIfaI @n
audience
O:dI@ns/
identifikovať publikum
involvement
/InvÁlvm@nt/ zapojenie
launch products /lO:ntS
prÁdöktz/
uvádzať na trh produkty
loneliness
/l@UnlIn@s/
osamelosť
make a name for /meIk @ neIm
(one)self
fO: hImself/ urobiť si meno

pre učiteľov: doplnkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
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Unit 3

öp wIT
meet up with fans /mi:t
f{nz/

stretnúť sa s fanúšikmi

/n@ses@ti/
nutnosť, nevyhnutnosť
/pA:tIsIpeISn/ účasť
@
promote a brand /pr@m@Ut
br{nd/
propagovať značku
readership
/rI:d@SIp/
čitatelia, čitateľská obec
relaxation
/riːl{kseIS@n/ relaxácia, oddych
reset your
/ri:set jO:
password
pA:swÆ:d/
obnoviť heslo
respond to
/rIspÁnd t@
comments
kÁmentz/
reagovať na komentáre
review shows,
/rIvju: S@Uz
písat recenzie relácií,
bands or games b{ndz O: geImz/ kapiel alebo hier
run a blog
/rön @ blÁg/ prevádzkovať blog
satisfaction
/s{tIsf{kSn/ spokojnosť
send a friend
/send @ frend
request
rIkwest//
poslať žiadosť o priateľstvo
/set
jO:
set your password pA:swÆ:d//
nastaviť si heslo
share a link
/Se@ @ lInk/
zdieľať odkaz
shoot a video
/Su:t @ vIdI@U/ natočiť video
short-lived
/SO:t lIvd/
krátkodobý
stardom
/stA:d@m/
sláva
strength
/streÎT/
silu
subscribe to a
/s@bskraIb t@ prihlásiť sa na odber
channel
@ tS{nl/
kanála
tag a friend
/t{g @ frend/ označiť priateľa
warmth
/wO:mT/
teplo
youth
/ju:T/
mládež, mladosť
necessity
participation

Unit 4
aim
avalanche
beach
break
bucket list
canyon
cave
challenge
change
cliff
coast
coral reef
decrease (v)
decrease (n)
demand
desert
drought
earthquake
extinction
film
flash flood
forest
harbour
heatwave
help
hill
impact (n)
impact (v)
increase (v)
increase (n)

/eIm/
/{v@lA:nS/
/bi:tS/
/breIk/
/bökIt lIst/
/k{nj@n/
/keIv/
/tS{lIndZ/
/tSeIndZ/
/klIf/
/k@Ust/
/kÁr@l ri:f/
/diːkriːs/
/diːkriːs/
/dImA:nd/
/dez@t/
/draUt/
/Æ:TkweIk/
/IkstIÎkSn/
/fIlm/
/fl{S flöd/
/fÁrIst/
/hA:b@/
/hi:tweIv/
/help/
/hIl/
/Imp{kt/
/Imp{kt/
/Inkriːs/
/Inkriːs/
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cieľ, zámer
lavína
pláž
prestávka
zoznam životných snov
kaňon
jaskyňa
výzva
zmeniť; zmena
útes, zráz
pobrežie
koralový útes
znížiť
zníženie
dopyt, požiadavka
púšť
sucho
zemetrasenie
vyhynutie
film
náhla záplava/povodeň
les
prístav
vlna horúčav
pomoc; pomôcť
kopec, vrch
vplyv, dopad, účinok
mať vplyv/dopad
zvýšiť
zvýšenie, nárast

jungle
lake
landslide
mountain
name
object (n)
object (v)
ocean
permit (n)
permit (v)
popularity poll
progress (v)
progress (n)
raft
rescue
research (n)
research (v)
river
riverbank
shore
spectacular
spray
surprise
suspect (n)
suspect (v)
tornado

/dZöÎg@l/
/leIk/
/l{ndslaId/
/maUntIn/
/neIm/
/ÁbdZekt/
/ÁbdZekt/
/@USn/
/p@rmIt/
/p@rmIt/
/pÁpjUl{r@ti
p@Ul/
/pr@Ugres/

anketa obľúbenosti
napredovať, robiť progres
pokrok, progres,
/pr@Ugres/
napredovanie
/rA:ft/
raft, plť
/reskju:/
záchrana; zachrániť
/riːsÆːrtS/
výskum,prieskum
výskumuskúmať, robiť
/rIsÆːrtS/
výskum
/rIv@/
rieka
/rIv@rb{Îk/ breh rieky
/SO:/
breh, pobrežie
/spekt{kjUl@/ veľkolepý
/spreI/
sprej
/s@praIz/
prekvapenie; prekvapiť
/s@spekt/
podozrivý človek
/s@spekt/
podozrievať
/tO:neId@U/
tornádo

/tU@rIst
@tr{kSn/
tsunami
/tsuːnAːmi/
valley
/v{li/
volcanic eruption /vÁlk{nIk
IröpSn/
volcano
/vÁlkeIn@U/
waterfall
/wO:t@fO:l/
tourist attraction

wildlife
admit
agree
announce
antisocial
argue
autobiography
bilingual
boast proudly
brief

džungľa
jazero
zosuv pôdy
vrch, hora
názov; pomenovať
objekt, predmet
namietať
oceán
povolenie
povoliť, dovoliť

turistická atrakcia
tsunami
údolie, dolina

erupcia sopky
sopka
vodopád
divočina, voľne žijúce
/waIldlaIf/
živočíchy
/@dmIt/
pripustiť
/@gri:/
súhlasiť
/@naUns/
oznámiť
/{ntis@US@l/ antisociálny
hádať sa, sporiť sa,
/A:gju:/
argumentovať
/Oːt@UbaIÁgr@f autobiografia, vlastný
i/
životopis
/baIlIÎgw@l/ dvojjazyčný
/b@Ust praUdli/ hrdo sa chváliť
/bri:f/
stručný

/tSI@
IksaItIdli/
fandiť nadšene
claim
/kleIm/
nárokovať si
/k@mpleIn
complain bitterly bIt@rli/
sťažovať sa horko
confirm
/k@nfÆ:m/
potvrdiť
/kraI
aUt
In
cry out in surprise s@praIz/
vykríknuť od prekvapenia
deny
/dInaI/
popierať
/dIsOːrg@naIzd
dezorganizovaný,
disorganised
/
neporiadny
disrespectful
/dIsrIspektfl/ neúctivý
dissatisfied
/dIss{tIsfaId/ nespokojný
distinguished
/dIstIÎgwISt/ uznávaný
cheer excitedly
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gossip
continuously
illiterate
illogical
immature
impolite
inadequate
inappropriate
inedible
inform
inhabitant
insensitive
insist
irregular
irresponsible
mistranslate
multilingual
mutter under your
breath
nevertheless
overcooked
overdo
point out
prejudge
prone to
quarrel fiercely
refuse
replace
report
straightforward
substandard
thus
unbelievable
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/gÁsIp
k@ntInjU@sli/
/IlIt@r@t/
/IlÁdZIk@l/
/Im@tSU@/
/Imp@laIt

neustále ohovárať
negramotný
nelogický
nevyspelý
nezdvorilý
nedostačujúci,
/In{dIkw@t/ neadekvátny, nevhodný
/In@pr@UprI@t/ nevhodný, nenáležitý
/Ined@b@l/
nejedlý
/InfO:m/
informovať
/Inh{bIt@nt/ obyvateľ
/InsensItIv/ necitlivý
/InsIst/
trvať na (niečom)
/IregjUl@r/
nepravidelný
/IrIspÁnsIbl/ nezodpovedný
/mistr{nsleIt/ nesprávne preložiť
/möltilIÎgw@l/ viacjazyčný

/möt@ önd@
jO: breT/
hundrať si popod nos
/nev@D@les/ napriek tomu, avšak
/@Uv@rkUkd/ prepečený, prevarený
/@Uv@du:/
preháňať (niečo)
/point aUt/
poukázať na (niečo)
/priːdZödZ/
prejudikovať
/pr@Un t@/
náchylný k (niečomu)
/kwÁrl fI@slI/ zúrivo sa hádať
/rIfju:z/
odmietnuť
/rIpleIs/
nahradiť
/rIpO:t/
správa
/streItfO:w@d/ priamočiary
/söbst{nd@rd/ nedosahujúci štandard
/Dös/
teda
/önbIliːv@b@l/ neuveriteľný
/önk@UÁp@r@tI
uncooperative
v/
nespolupracujúci
undercooked
/önd@rkUkt/ nedovarený
underuse
/önd@rjuːz/
nedostatočne využívať
unnecessary
/önnes@s@ri/ zbytočný, nepotrebný
unreliable
/önrIlaI@b@l/ nespoľahlivý
whereas
/we@r{z/
keďže, zatiaľ čo
whisper softly
/wIsp@r sÁftli/ šepkať potichu
aUt @v
whistle out of tune /wIsl
tju:n/
falošne pískať

Unit 6
accept
accomplish
achieve a goal
achieve an
objective
acquaintance

/@ksept/
/@kÁmplIS/
/@tSi:v @ g@Ul/
/@tSi:v @n
@bdZektIv/
/@kweIntns/

audition

/O:dISn/
/bi: aUt @v jO:
kömf@t z@Un/
/brO:dkA:st/
/brOːdkAːst@r/
/kl@Us frend/
/kÁli:g/
/k@mpi:t/
/kÁmp@tISn/

be out of your
comfort zone
broadcast
broadcaster
close friend
colleague
compete
competition
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prijať, akceptovať, súhlasiť
dosiahnuť, dokončiť
dosiahnuť cieľ
dosiahnuť cieľ, splniť úlohu
známosť, známy (človek)
konkurz (pre umelecké
pozície alebo súťaže)
byť mimo svojej komfortnej
zóny
vysielať; vysielanie
vysielateľ
blízky priateľ
kolega
súťažiť
súťaž, konkurencia

/k@mpetIt@/ konkurent
/kÁntest/
súťaž
/kÁntest/
súťažiť
/k@ntest@nt/ súťažiaci
/k@UÁp@r@tIv/ spolupracujúci
wIT
vysporiadať sa s
deal with setbacks /di:l
setb{kz/
neúspechmi
enemy
/en@mi/
nepriateľ
entertain
/ent@teIn/
zabávať (sa)
entertainer
/ent@rteIn@r/ zabávač
/ent@teInm@nt
entertainment
/
zábava
/feIs
face challenges tS{l@ndZis/
čeliť výzvam
ignore
/IgnO:/
ignorovať
increase your
/Inkri:s jO:
motivation
m@UtIveISn/ zvýšiť svoju motiváciu
judge
/dZödZ/
sudca
judgement
/dZödZm@nt/ rozsudok, úsudok
keep a promise /ki:p @ prÁmIs/ dodržať sľub
@
make a promise /meIk
prÁmIs/
sľúbiť
/meIk
@
urobiť rozhodnutie, prijať
make a resolution rez@lu:Sn/
presavzatie
miss an
/mIs @n
opportunity
Áp@tju:n@ti/ premeškať príležitosť
need
/ni:d
encouragement InkörIdZm@nt/ potrebovať povzbudenie
opponent
/@p@Un@nt/
súper, oponent
/@Uv@köm
@
prekonať
overcome a failure feIlj@/
zlyhanie/neúspech
perform
/p@fO:m/
hrať, predviesť
performance
/p@fO:m@ns/ výkon, predstavenie
performer
/p@fO:m@/
účinkujúci
present
/preznt/
prítomný; dar
presentation
/prez@nteIS@n/ prezentácia
presenter
/prIzent@/
moderátor, prezentér
produce
/prÁdju:s/
produkovať, vyrábať
producer
/pr@dju:s@/
výrobca, prodcent
production
/pr@dökSn/
výroba, produkcia
rehearsal
/rIhÆ:sl/
skúška (napr. vystúpenia)
competitor
contest (n)
contest (v)
contestant
cooperative

rehearse

/rIhÆ:s/
relying on
/rIlaIIÎ Án/
rival
/raIvl/
rivalry
/raIv@lri/
@n
set an objective /set
@bdZektIv/
set goals
/set g@Ulz/
stranger
/streIndZ@/
take a risk
/teIk @ rIsk/
@n
take an opportunity /teIk
Áp@tju:n@ti/
/teIk
take inspiration
Insp@reIS@n/
teammate
/tiːmmeIt/
trait
/treIt/
view (n)
/vjuː/
view (v)
/vjuː/
viewer
/vju:@/
/wÆ:k Án @
work on a goal
g@Ul/
be energetic and /bi: en@dZetIk
lively
{nd laIvli/
calm down
/kA:m daUn/

skúšať, mať skúšku (napr.
vystúpenia)
spoliehajúc sa na
rival
rivalita
stanoviť si cieľ
stanoviť ciele
cudzí človek, neznámy
riskovať
využiť príležitosť
čerpať inšpiráciu
spoluhráč/-ka
vlastnosť, stopa
výhľad, vyhliadka, pohľad
nazerať, mať názor
divák
pracovať na cieli
byť energický a živý
ukľudniť sa, upokojiť sa
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/k@nvenS@nl/
/dIsk@nekt/
/dIstr{ktId/
/du: @ dIgri:/
@ sku:l
do a school subject /du:
söbdZIkt/
do damage
/du: d{mIdZ/
do harm
/du: hA:m/
do nothing
/du: nöTIÎ/
do up
/du öp/
do without
/du: wIDaUt/
do you good
/du: ju: gUd/
do your best
/du: jO: best//
drop out
/drÁp aUt/
dull
/döl/
exhausting
/IkzO:stIÎ/
get into (a new
/get Int@ @ nju:
activity)
{ktIvIti/
get involved
/get InvÁlvd/
go off the grid
/g@U Áf D@ grId/
harmful
/hA:mfl/
hectic
/hektIk/
inspiring
/InspaI@rIÎ/
keep in shape
/ki:p In SeIp/
landline
/l{ndlaIn/
make a mistake /meIk @ mIsteIk/
make a point
/meIk @ pOInt/
make an effort
/meIk @n ef@t/
make for
/meIk fO:/
make fun of
/meIk fön @v/
make off with
/meIk Áf wID/
make out
/meIk aUt/
make sure
/meIk SU@/
make the most of /meIk D@ m@Ust @v/
make up
/meIk öp/
conventional
disconnect
distracted
do a degree

konvenčný
odpojiť
roztržitý, nesústredený
urobiť titul

robiť školský predmet
spôsobiť škodu
ublížiť, poškodiť
nerobiť nič
zapnúť (zips, gombíky...)
zaobísť sa bez
robiť niekomu dobre
snaž sa
vypadnúť
fádny, nudný
vyčerpávajúci
začať, pustiť sa do (novej
činnosti)
zapojiť sa, zaangažovať sa
zmiznúť, vypariť sa
škodlivý
hektický
inšpirujúci
ostať/udržiavať sa vo forme
pevná linka, telefón
urobiť chybu
urobiť bod
usilovať
ísť smerom
robiť si srandu z
odísť/utiecť s (niečím)
rozoznať, nájsť
uistiť sa
využiť čo najviac
vymyslieť, vytvoriť
sa, spraviť
make up your mind /meIk öp j@ maInd/ rozhodnúť
rozhodnutie
means
/mi:ns/
prostriedky
on a smaller scale /Án @ smO:l@ skeIl/ v menšom meradle
physically active /fIzIkli {ktIv/
fyzicky aktívny
put your feet up /pUt jO: fi:t öp/
daj si nohy hore
recharge your
/rItSA:dZ jO:
batteries
b{t@riz/
nabite si batérie
satisfying
/s{tIsfaIIÎ/
uspokojujúci
sign up for a
course
/saIn öp fO: @ kO:s/ prihlásiť sa na kurz
sit back and relax /sIt b{k {nd rIl{ks/ sadnite si a relaxujte
strengthen
/streÎT@n mös@lz
muscles and bones{nd b@Un/
posilniť svaly a kosti
stressful
/stresfl/
stresujúci
take a breather
/teIk v briːD@r/
oddýchnuť si
take an interest in /teIk @ Intr@st In/
zaujímať sa o
take it easy
/teIk It i:zI/
nerieš, je to v pohode
take time out
/teIk taIm aUt/
vziať si oddychový čas
take your mind off /teIk jO: maInd Áf prestať na niečo
(something)
sömTIÎ/
myslieť(niečo)
thrilling
/TrIlIÎ/
vzrušujúci, napínavý
wilderness
/wIld@n@s/
divočina, divá príroda
affordable clean /@fO:d@bl kli:n
cenovo dostupná čistá
energy
en@dZi/
energia
barrier
/b{ri@/
bariéra, zábrana
carry on
/k{ri Án/
vydržať, pokračovať
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catch on
/k{tS Án/
uchytiť sa
climate change
/klaImIt tSeIndZ/
zmena podnebia
conflict resolution /kÁnflIkt rez@lu:Sn/ riešenie konfliktov
crowdsourcing, získavanie
crowdsourced
/kraUdsOrsd/
názorov od verejnosti
cyber-bullying
/saIb@r bUliIÎ/
kybernetické šikanovanie
deforestation
/dIfÁr@steISn/
odlesňovanie
discrimination
/dIskrImIneISn/
diskriminácia
diversify
/daIvÆːrsIfaI/
diverzifikovať
diversity and
/daIvÆːrs@ti {nd
inclusion
InkluːZ@n/
diverzita a inklúzia
endangered
species
/IndeIndZ@d spi:Si:z/ ohrozené druhy
extinction
/IkstIÎkSn/
vyhynutie
food security
/fu:d s@kju:rIti/
potravinová bezpečnosť
gender equality
/dZend@ IkwÁlIti/
rovnosť pohlaví
homelessness
/h@Uml@sn@s/
bezdomovectvo
identity theft
/aIdentIti Teft/
krádež identity
inclusive
/InkluːsIv/
inkluzívny
investment in
Investm@nt In
investície do infraštruktúry
infrastructure
Infr@ströktS@r/
justice
/dZöstIs/
spravodlivosti
lack of sanitation /l{k @v s{nIteIS@n/ nedostatok hygieny
literacy and
/lIt@r@si {nd
numeracy
njuːm@r@si/
gramotnosť a počítanie
no access to
/n@U {kses t@
education
edZUkeISn/
žiadny prístup k vzdelaniu
ocean
conservation
/@USn kÁns@rveIS@n/ ochrana oceánov
online fraud
/ÁnlaIn frO:d/
online podvod
pay off
/peI Áf/
oplatiť sa; splatiť
phishing scam
/fISIÎ sk{m/
phishingový podvod
pollution
/p@lu:S@n/
znečistenie
poverty
/pÁv@ti/
chudoba
proposal
/pr@p@Uzl/
návrh
protecting
/pr@tektIÎ
biodiversity
baI@UdaIvÆːrs@ti/
ochrana biodiverzity
úspešne dotiahnuť (prácu,
pull off
/pUl Áf/
úlohu)
put off
/pUt Áf/
odkladať, odložiť na neskôr
racism
/reIsIz@m/
rasizmus
refugee
/refjUdzi:/
utečenec
responsible
/rIspÁns@bl
consumption
k@nsömpSn/
zodpovedná spotreba
right to vote
/raIt t@ v@Ut/
volebné právo
sophisticated
/s@fIstIkeItId/
sofistikovaný
sort out
/sO:t aUt/
vysporiadať sa s, vyriešiť
start up
/stA:t öp/
rozbehnúť, začať

Unit 8
stick to

/stIk t@/
sustainable cities /s@steIn@b@l sItis/
take off
take on
take over
tolerance
unemployment
water scarcity
work out

/teIk Áf/
/teIk Án/
/teIk @Uv@/
/tÁl@r@ns/
/ön@mplOIm@nt/
/wO:t@ ske@rs@ti/
/wÆ:kaUt/

držať sa (niečoho), lipnúť
na
udržateľné mestá
vzlietnuť; uspieť (napr.
biznis)
nadobudnúť
prevziať
tolerancia
nezamestnanosť
nedostatok vody
riešiť, navrhnúť riešenie
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