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Macmillan Next Move 4  

Unit 1 – New Zealand 
twenty /twenti/ dvadsať 

thirty /TÆ:ti/ tridsať 

forty /fO:ti/ štyridsať 

fifty /fIfti/ päťdesiat 

sixty /sIksti/ šesťdesiat 

seventy /sev@nti/ sedemdesiat 

eighty /eIti/ osemdesiat 

ninety /naInti/ deväťdesiat 

one hundred /wön höndr@d/ (jedno) sto 

sunhat /sönh{t/ klobúk 

sweatshirt /swetSÆ:t/ pulóver, bunda 

school uniform /sku:l ju:nIfO:m/ školská uniforma 

sunglasses /sönglA:sIz/ slnečné okuliare 

shorts /SO:ts/ krátke nohavice; šortky 

gloves /glövz/ rukavice 

scarf /skA:f/ šál; šatka 

pyjamas /pI'dZA:m@z/ pyžamo 

lost /lÁst/ stratený 

forest /fÁrIst/ les; prales 

knock /nÁk/ (za)klopať; (za)búchať 

fast /fA:st/ rýchly; rýchlo 

fall /fO:l/ padať; spadnúť 

rock /rÁk/ skala; balvan 

dark /dA:k/ tmavý; tma 

weekdays /wi:kdeIs/ pracovné dni 

rugby /rögbi/ ragby 

protect /pr@'tekt/ chrániť; ochraňovať 

symbol /sImbl/ symbol 

hobby /hÁbi/ koníček; záľuba 

Unit 2 - Venezuela 
mean /mi:n/ znamenať 

rich /rItS/ bohatý 

poor /pU@/ chudobný 

clean /kli:n/ čistý; upratať; upratovať 

dirty /dÆ:ti/ špinavý 

thirsty /TÆ:sti/ smädný; majúci smäd 

dangerous /deIndZ@r@s/ nebezpečný 

comfortable /kömft@bl/ pohodlný 

beautiful /bju:tIfl/ krásny 

colourful /köl@fl/ pestrofarebný 

expensive /Ik'spensIv/ drahý 

delicious /dI'lIS@s/ lahodný 

far /fA:/ vzdialený; ďaleko 

hurt /hÆ:t/ zraniť 

tears /tI@z/ slzy 

pretty /prIti/ pekný, pôvabný 

adventure /@d'ventS@/ dobrodružstvo 

wildlife 
/waIldlaIf/ 

divočina; divoká príroda; 
živočíšstvo & rastlinstvo 

habitat 
/h{bIt{t/ 

miesto výskytu (zvieraťa, 
rastliny) 

guinea pig /gInI 'pIg/ morské prasiatko 

herbivore /hE:rbIv@:r/ bylinožravec 

Unit 3 - Indonesia 
starfish /stA:fIS/ morská hviezdica 

shark /SA:k/  žralok 

seahorse /si:hO:s/ morský koník 

whale /weIl/ veľryba 

crab /kr{b/ krab 

dolphin /dÁlfIn/ delfín 

squid /skwId/ kalamár 

seal /si:l/ tuleň 

eagle /I:gl/ orol 

lizard /lIz@d/ jašterička 

parrot /p{r@t/ papagáj 

orangutan /@:r{Î@t{n/ orangutan 

scorpion /skO:pi@n/ škorpión 

bear /be@/ medveď 

square /skwe@/ námestie; štvorec 

underwater /önd@wO:t@/ pod vodou; podmorský 

spin /spIn/ točiť (sa); krútiť 

squirt /skwÆ:t/ strieknuť; postriekať; poliať 

jet /dZet/ striekať; prúdiť; tiecť 

ink /IÎk/ atrament 

net /net/ sieť 

stand /st{nd/ stáť 

hole /h@Ul/ diera 

dragon /dr{g@n/ drak 

carnivore /ka:rnIv@:r/ mäsožravec 

deer /dI@/ jeleň 

cannibal /k{nIb@l/ kanibal, ľudožrút 

Unit 4 - Holland 
English /IÎglIS/ angličtina; anglicky 

maths 
/m{Ts/ 

matematika (školský 
predmet) 

science /saI@ns/ veda; vedný odbor 

art /A:t/ výtvarná výchova 

music /mju:zIk/ hudba; noty 

geography /dZI'Ágr@fi/ zemepis; geografia 

first /fÆ:st/ prvý 

second /sek@nd/ druhý 

third /TÆ:d/ tretí 

fourth /fO:T/ štvrtý 

fifth /fIfT/ piaty 

last /lA:st/ posledný 

jeans /dZi:nz/ džínsy; rifle 

jacket /dZ{kIt/ sako; kabátik 

stage /steIdZ/ javisko 

age /eIdZ/ vek 

edge /edZ/ hrana; okraj 

bridge /brIdZ/ most 

hedge /hedZ/ živý plot 

history /hIst@ri/ dejiny; história; dejepis 

ship /SIp/ loď 

sailor /seIl@/ námorník 

collect 
/k@'lekt/ 

zbierať; zastaviť sa pre; 
vyzdvihnúť 

tulip /tju:lIp/ tulipán 

Unit 5 – South Korea 
lived /lIvd/ min. č. od "live" žiť - žil 

played /pleId/ min. č. od "play" hrať - hral 

listened 
/lIsnd/ 

min. č. od "listen" počúvať 
- počúval 
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talked 
/tO:k/ 

min. č. od "talk" rozprávať - 
rozprával 

cooked 
/kUkt/ 

min. č. od "cook" variť - 
varil 

worked 
/wÆ:kt/ 

min. č. od "work" pracovať 
- pracoval 

washed 
/wÁSt/ 

min. č. od "wash" umývať - 
umýval 

watched 
/wÁtSd/ 

min. č. od "watch" 
sledovať; pozerať - 
sledoval 

fridge /frIdZ/ chladnička 

microwave /maIkr@weIv/ mikrovlnná rúra 

sink /sIÎk/ umývadlo; dres 

washing machine /wÁSIÎ m@'Si:n/ práčka 

bath /bA:T/ kúpeľ; vaňa 

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

sled /sled/ sane; sánky 

glide /glaId/ kĺzať sa 

hill /hIl/ kopec; pahorok 

slide /slaId/ šmýkať sa 

slip /slIp/ pošmyknúť sa; kĺzať 

outside /aUt'saId/ vonku 

martial art /mA:Sl A:t/ bojové umenie 

chore /tSO:r/ drobná práca 

fight /faIt/ bojovať; zápasiť 

defend /dI'fend/ brániť; obhajovať 

invention /In'venSn/ vynález 

official /ÁfISl/ úradný; oficiálny 

discipline /dIs@plIn/ disciplína 

perseverance /pÆ:sI'vI@r@ns/ vytrvalosť 

Unit 6 - Tanzania 

got up 
/gÁt öp/ 

min. č. od "get up" vstať, 
zobudiť sa - vstal 

went /went/ min. č. od "go" ísť - išiel 

ate /eIt/ min. č. od "eat" jesť - jedol 

drank /dr{Îk/ min. č. od "drink" piť - pil 

bought 
/bO:t/ 

min. č. od "buy" kúpiť - 
kúpil 

did /dId/ min. č. od "do" robiť - robil 

read 
/red/ 

min. č. od "read" čítať - 
čítal 

went to sleep 
/went t@ sli:p/ 

min. č. od "go to sleep" ísť 
spať - išiel spať 

bank / b{Îk / banka 

bookshop /bUkSÁp/ kníhkupectvo 

restaurant /rest@rÁnt/ reštaurácia 

bakery /beIk@ri/ pekáreň 

butcher’s shop /bUtS@ SÁp/ mäsiarstvo 

clothes shop /kl@UDz SÁp/ obchod s oblečením 

find /faInd/ nájsť 

remember /rI'memb@/ (za)pamätať si 

paw /pO:/ labka 

feel /fi:l/ cítiť (sa) 

lie /laI/ ležať; ľahnúť si 

thorn /TO:rn/ tŕň 

jaw /dZO:/ čeľusť 

open /@Up@n/ otvoriť; otvorený 

sore /sO:/ boľavý; citlivý 

elephant /elIf@nt/ slon 

crocodile /krok@daIl/ krokodíl 

hippo /hIp@U/ hroch 

Unit 7 - Colombia 

made 
/meId/ 

min. č. od "make" robiť; 
vyrobiť - urobil 

wrote 

 

min. č. od "write" písať - 
písal 

drew 
/dru:/ 

min. č. od "draw" kresliť - 
kreslil 

wore 

 

min. č. od "wear" nosiť; 
obliekať; obliecť si - nosil 

sang 
/sÁÎ/ 

min. č. od "sing" spievať - 
spieval 

swam 
/sw{m/ 

min. č. od "swim" plávať - 
plával 

rode 
/r@Ud/ 

min. č. od "ride" ísť; jazdiť - 
jazdil 

saw 
/sO:/ 

min. č. od "see" vidieť - 
videl 

tea /ti:/ čaj; šálka čaju 

coffee /kÁfi/ káva; šálka kávy 

hot chocolate /hÁt tSÁkl@t/ horúca čokoláda 

fizzy drink /fIzi drIÎk/ nápoj s bublinkami 

juice /dZu:s/ džús; šťava 

water /wO:t@/ voda 

card /kA:d/ pohľadnica; karta 

condor /kÁndO:/ kondor 

letter /let@/ písmeno; list 

light /laIt/ svetlo; osvetlenie 

bottom /bÁt@m/ dno; dolná časť 

octopus /Ákt@p@s/ chobotnica 

bean /bi:n/ fazuľa; zrnko 

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

grow /gr@U/ pestovať (rastliny); rásť 

roast /r@Ust/ piecť; opekať; pražiť 

pack /p{k/ (za)baliť; zbaliť 

product /prÁdökt/ výrobok; produkt 

Unit 8 - Greece 
chicken /tSIkIn/ kurča 

yogurt /jÁg@rt/ jogurt 

salad 
/s{l@d/ 

šalát (zemiakový, ovocný 
apod.) 

cheese /tSi:z/ syr 

nuts /nöts/  orechy 

honey /höni/ med 

shish kebab /SIS kI'b{b/ Turecké ražniči 

mushrooms /möSrUms/ huby 

a cup of coffee /@ köp @v kÁfi/ šálka kávy 

a can of fizzy drink /@ k{n @v fIzi 
drIÎk/ 

plechovka s bublinkovým 
nápojom 

a bottle of water /@ bÁtl @v wO:t@/ fľaša vody 

a bag of rice /@ b{g @v raIs/ vrecúško ryže 

a carton of juice /@ kA:tn @v dZu:s/ krabica džúsu 

a jar of honey /@ dZA: @v höni/ sklíčko medu 

king /kIÎ/ kráľ 

crown /kraUn/ koruna; korunovať 

toward /t@wO:rd/ smerom k 

grasshopper /grA:shÁp@/ lúčna kobylka; koník 

princess /prIn'ses/ princezná 

prize /praIz/ cena; výhra 

winner /wIn@/ víťaz 

hero /hI@r@U/ hrdina; idol  

mythology /mITÁl@dZi/ mytológia 

monster /mÁnst@/ príšera 

kill /kIl/ zabiť; zabíjať 
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sword /sO:d/ meč; šabľa 

shield /Si:ld/ štít (výzbroj); chrániť 

reflection /rI'flekS@n/ zrkadlový odraz 

golden /g@Uld@n/ do zlata, ako zlatý 

wings /wIÎz/ krídla 

admire /@d'maI@/ obdivovať 

Unit 9 - Russia 
skateboard /skeItbO:d/ skateboard 

juggle /dZögl/ žonglovať 

do a somersault /du: @ söm@rsA:lt/ robiť salto; kotrmelec 

rollerblade /r@Ul@rbleId/ koliesková korčuľa 

do the splits /du: D splIts/ robiť šnúru, rozštep 

ride a scooter /raId @ sku:t@/ jazdiť na kolobežke 

do a handstand /du: @ 
h{ndst{nd/ robiť stojku 

do a cartwheel /du: @ kA:twi:l/ robiť premet, mlynské kolo 

fast /fA:st/ rýchle; rýchlo 

slowly /sl@Uli/ pomaly 

badly /b{dli/ zle 

well /wel/ dobre 

lake /leIk/ jazero 

fat /f{t/ tučný 

classical /kl{sIkl/ klasická; vážna (hudba) 

composer /k@m'p@Uz@/ skladateľ 

ballet /b{leI/ balet 

perform /p@'fO:m/ účinkovať; hrať 

Unit 10 - Japan 
necklace /nekl@s/ náhrdelník 

watch /wÁtS/ hodinky 

glasses /glA:sIz/ okuliare 

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

key /ki:/ kľúč 

camera /k{m@r@/ fotoaparát; kamera 

wallet /wÁlIt/ (pánska) peňaženka 

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

wicked /wIkId/ zlý; podlý; skazený 

witch /wItS/ čarodejnica; ježibaba 

hide /haId/ schovať; skrývať sa 

catch /k{tS/ chytiť; chytať 

fold /f@Uld/ zložiť; poskladať 

technique 
/tek'ni:k/ 

pracovný postup; metóda; 
technika 

art form /A:t fO:m/ umelecká forma 

complex /kÁmpleks/ zložitý; komplexný 

instructions /In'strökSnz/ inštrukcie; pokyny 

corner /kO:n@/ kút 

triangle /traI{Îgl/ trojuholník 

rectangle /rekt{Îgl/ obdĺžnik 

 


