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Macmillan Next Move 6  

Unit 1 - USA 
left /left/ ľavý; vľavo 

past /pA:st/ okolo (minúť niečo) 

across /@'krÁs/ cez 

through /Tru:/ cez; priamo 

right /raIt/ pravý; vpravo 

straight /streIt/ rovný; priamy 

over /@Uv@/ cez 

between /bI'twi:n/ medzi 

globe /gl@Ub/ glóbus; zemeguľa 

compass /kömp@s/ kompas 

north /nO:T/ sever 

south /saUT/ juh 

east /i:st/ východ 

west /west/ západ 

traffic light /tr{fIk laIt/ semafor 

 suitcase /'su:tkeIs/ kufor 

theme park /Ti:m pA:k/ zábavný park 

Unit 2 – Costa Rica 
toothbrush /tu:TbröS/ kefka na zuby 

towel /taU@l/ uterák; osuška 

bring /brIÎ/ priniesť (si) 

jacket /dZ{kIt/ sako; kabátik 

binoculars /bI'nÁkjUl@z/ ďalekohľad 

bathing suit /bA:TIÎ su:t/ župan 

carry /k{ri/ nosiť; mať pri sebe 

share 
/Se@/ 

podieľať sa (na niečom); 
zdieľať (niečo); podeliť sa 

bird watching /bÆ:d wÁtSIÎ/ pozorovať vtáky 

hobby /hÁbi/ koníček 

borrow /bÁr@U/ (vy)požičať si 

lay /leI/ položiť; prestrieť (stôl) 

nest /nest/ hniezdo 

hatch /h{tS/ liahnuť sa 

sandals /s{ndlz/ sandále 

rainforest /reIn'fÁrIst/ dažďový prales 

waterfall /wO:t@fO:l/ vodopád 

parrot /p{r@t/ papagáj 

net /net/ sieť 

weak /wi:k/ slabý 

sharp /SA:p/ ostrý 

wolf /wUlf/ vlk 

garden /gA:dn/ záhrada 

borrow /bÁr@U/ (vy)požičať si 

Unit 3 - Sweden 
arrived /@'raIvd/ min. čas od "arrive" 

arrive /@'raIv/ prísť; priletieť; pristáť 

climbed /klaimd/ min. čas od "climb" 

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

learned /lÆ:nd/ min. čas od "learn" 

learn /lÆ:n/ (na)učiť sa 

laughed /lÁ:fd/ min. čas od "laugh" 

laugh /lÁ:f/ (za)smiať sa; smiech 

danced /dA:nsd/ min. čas od "dance" 

dance /dA:ns/ tancovať; tanec 

skied /ski:d/ min. čas od "ski" 

ski /ski:/ lyžovať 

sent /sent/ min. čas od "send" 

send /send/ poslať 

met 
/met/ 

min. čas a príč. trpné od 
"meet" (stretnúť) 

stadium /steIdI@m/ štadión 

play /pleI/ divadelná hra 

stage /steIdZ/ javisko 

music group /mju:zIk gru:p/ hudobná skupina 

ballet /b{leI/ balet 

match /m{tS/ zápas 

hurt /hÆ:t/ zraniť 

pirate /paIr@t/  pirát 

storm /stO:m/ búrka 

modern /mÁdn/ moderný 

tickets /tIkIts/ cestovné lístky 

dress up /dres 'öp/ prezliecť sa za (koho) 

naughty /nO:ti/ nezbedný; nevychovaný 

brave /breIv/ statočný; odvážny 

kind /kaInd/ láskavý; prívetivý; vľúdny 

Unit 4 - Jordan 
temperature /tempr@tS@/ teplota (ľahšie ochorenie) 

sand /s{nd/ piesok 

without /wI'DaUt/ bez 

hump /hömp/ hrb; hrboľ 

knee /ni:/ koleno 

neck /nek/ krk; hrdlo; šija 

eyelashes /aIl{S / mihalnice 

nostrils /nÁstr@ls/ nosové dierky 

believe /bI'li:v/ veriť 

relax /rI'l{ks/ uvoľniť (sa); relaxovať 

CD /si: 'di:/ CD; kompaktný disk 

practise /pr{ktIs/ cvičiť 

musician /mju:'zISn/ hudobník 

dream /dri:m/ sen 

tail /teIl/ chvost 

thin /TIn/ chudý; tenký 

championship /tS{mpi@nSip/ majstrovstvá; šampionát 

Unit 5 - Madagascar 
mammal /m{ml/ cicavec 

reptile /reptaIl/ plaz 

insect /Insekt/ hmyz 

habitat 
/h{bIt{t/ 

miesto výskytu (zvieraťa, 
rastliny) 

unusual /ön'ju:Zu@l/ nezvyčajný 

lemur /li:m@/ lemur 

chameleon /k@'mi:lI@n/ chameleón 

camouflaged /'k{m@flA:Zd/ maskovaný 

camouflage /'k{m@flA:Z/ maskovanie; maska 

planted /plA:ntid/ vysadený; zasadený 

plant /plA:nt/ (vy/)sádzať; zasadiť 

attract /@'tr{kt/ priťahovať; prilákať 

pond /pond/ rybník 

grass /grA:s/ tráva; trávnik 

bee /bi:/ včela 

pollinate /'pÁl@neIt/ opeliť 

atlas /'{tl@s/ atlas 
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snowboarding /sn@U"bO:dIÎ/ snowboarding 

playground /pleIgraUnd/ (detské) ihrisko 

grasshopper /grA:shÁp@/ kobylka 

wildlife 
/waIldlaIf/ 

divočina; divoká príroda; 
rastlinstvo & živočíšstvo 

mascot /m{skÁt/ maskot 

Unit 6 – South Korea 
weighed /weId/ min. č. od weigh (vážiť) 

weight /weIt/ váha 

kilogram /kIl@gr{m/ kilogram 

centimetres /sentImi:t@z/ centimetre 

wide /waId/ široký 

millimetre /mIlImi:t@/ milimeter 

gram /gr{m/ gram 

metre /mi:t@/ meter 

light /laIt/ ľahký 

population /pÁpjU'leISn/ obyvateľstvo 

million /mIlj@n/ milión 

busy /bIzi/ zaneprázdnený; rušný 

safer /seIf@/ bezpečnejší 

pavement /peIvm@nt/ chodník; dlažba 

subway 
/söbweI/ 

podzemná dráha - metro 
(US); podchod pre 
chodcov (GB) 

wacky /'w{ki/ nezvyčajný 

world record /wÆ:ld /rekO:d/ svetový rekord 

credit card /kredIt kA:d/ kreditná/úverová karta 

aquarium /@'kwe@ri@m/ akvárium 

heights /haIts/ výšky 

smartphone /smA:tf@Un/ smartphone 

screen /skri:n/ obrazovka 

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

practise /pr{ktIs/ cvičiť; precvičovať 

extra /ekstr@/ navyše 

Unit 7 - Mexico 
gold /g@Uld/ zlato; zlatý (farba) 

stone /st@Un/ kameň 

silver /sIlv@/ strieborný 

metal /metl/ kov; kovový 

wood /wUd/ drevo; les(ík) 

glass /glA:s/ sklo; sklenený pohár 

plastic 
/pl{stIk/ 

umelá hmota; plast; 
plastový 

cloth /klÁT/ tkanina; látka 

dough /d@U/ cesto 

flour /flaU@/ múka 

olive oil /ÁlIv OIl/ olivový olej  

beef /bI:f/ hovädzie (mäso) 

corn /kO:n/ kukurica 

oven /övn/ trúba; pec 

exchange /Iks'tSeIndZ/ vymeniť; zmeniť čo za čo 

recycle /rI'saIkl/ recyklovať 

leather /leD@/ koža 

good condition /gUd k@n'dISn/ dobrá kondícia 

tennis racket /tenIs r{kIt/ tenisová raketa 

wheel /wi:l/ koleso; volant 

tortilla /tO:r'ti:@/ mexická placka 

filled /fIld/ (vy/na)plnený 

fill /fIl/ (vy/na)plniť; plniť 

machine /m@'Si:n/ stroj 

chilli /'tSIli/ chilli (korenie) 

salsa /s{ls@/ salsa (ostrá omáčka) 

chemical /kemIkl/ chemikálie; preparát 

picked /pIkd/ min. č. od pick - vybrať 

pick /pIk/ vybrať; trhať 

chewing gum /tSu:IÎ göm/ žuvačka 

cotton 
/kÁtn/ 

bavlna; bavlník; bavlnená 
tkanina 

Unit 8 - Cambodia 
century /sentS@ri/ storočie 

treasure /treZ@/ poklad 

precious /preS@s/ vzácny; drahý 

temple /templ/ svätyňa; chrám 

ancient /eInS@nt/ starobylý; staroveký 

monster /mÁnst@/ príšera 

weapons /wep@nz/ zbrane 

finish /fInIS/ dokončiť; ukončiť 

painting 
/peIntIÎ/ 

maľba; obraz; maľovanie; 
maliarstvo 

stolen 
/st@Uln/ 

trpný rod od "steel" - 
ukradnutý 

steel /sti:l/ ukradnúť 

thief /Ti:f/ zlodej 

kept 
/kept/ 

min. čas a príč. trpné od 
"keep" (držať, udržovať) 

caught /kO:t/ min. čas od "catch" 

catch /k{tS/ chytiť; chytať 

worth 
/wÆ:T/ 

(be~) mať hodnotu; stáť za 
(čo) 

heavy 
/hevi/ 

ťažký; majúci veľkú 
hmotnosť 

virtual /vÆ:tSU@l/ virtuálny 

scientist /saI@ntIst/ vedec; prírodovedec 

assistant /@'sIst@nt/ asistent 

safe /seIf/ bezpečný 

statue /st{tju:/ socha 

broken 
/br@Uk@n/ 

rozbitý; poškodený; 
zlomený 

stilts /stIlts/ chodúle 

view /vju:/ výhľad; rozhľad; pohľad 

Unit 9 - Brazil 
celebrity /s@'lebrIti/ známa osobnosť; celebrita 

shy /SaI/ plachý, nesmelý, hanblivý 

confident /kÁnfId@nt/ sebaistý; presvedčený 

popular 
/pÁpjUl@/ 

obľúbený; populárny; 
všeobecne rozšírený 

fan /f{n/ fanúšik 

hero /hI@r@U/ hrdina; idol 

lucky /lökI/ (be ~) mať šťastie 

interview /Int@vju:/ interview; robiť interview 

jersey /dZÆ:zi/ dres; tričko; svetrík 

tied taId/ min. čas od "tie" 

tie /taI/ zaviazať, priviazať 

scored /skO:d/ min. čas od "score" 

score 
/skO:/ 

získať bod; dosiahnutý 
výsledok 

goals /g@Uls/ góly 

proud /praUd/ hrdý; pyšný 

coach /k@UtS/ tréner; trénovať (niekoho) 

author /O:T@/ autor 

actress /{ktr@s/ herečka 

record /rekO:d/ záznam; nahrávka 

term /tÆ:m/ semester; polrok 
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trick /trIk/ lesť; úskok; trik 

Unit 10 - UK 
fairy tale /fe@ri teIl/ rozprávka 

stepmother /stepmöD@/ nevlastná matka 

queen /kwi:n/ kráľovná 

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

princess /prIn'ses/ princezná 

wicked /wIkId/ zlý; podlý; skazený 

wizard /wIz@d/ čarodejník; kúzelník 

grew up /gru: öp/ min. čas od "grow up" 

grow up /gr@U öp/ vyrásť; vyrastať 

spent /spent/ min. čas od spend 

spend 
/spend/ 

minúť (peniaze); (s)tráviť 
(čas) 

teenager /ti:neIdZ@/ teenager; - násťročný/á 

adult /@'dölt/ dospelý 

magical /m{dZIkl/ kúzelný; magický 

cliff /klIf/ útes 

wax model /w{ks mÁdl/ vosková figurína 

royal family /rOI@l f{m@li/ kráľovská rodina 

palace /p{lIs/ palác 

limerick /'lIm@rIk/ rýmovačka 

beat /bi:t/ biť; tĺcť 

rhyme /raiIm/ rým 

king /kIÎ/ kráľ 

son /sön/ syn 

make money /meIk 'mönI/ zarábať peniaze 

charity /tS{rIti/ dobročinná činnosť 

 


