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Unit Starter 
art /A:t/ výtvarná výchova; umenie 

biology /baI'Ál@dZi/ biológia 

brush (my) 
hair /bröS maI he@/ u/česať si vlasy 

bus station /bös steISn/ autobusová stanica 

bus stop /bös stÁp/ autobusová zastávka 

café /c{feI/ kaviareň 

chemistry /kemIstri/ chémia 

China /tSaIn@/ Čína 

Chinese /tSaI'ni:z/ čínsky; čínština; Číňan/-ka 

cinema /sIn@m@/ kino 

citizenship /sItIz@nSIp/ občianstvo 

city centre /sItI 'sent@/ centrum mesta 

clean (my) 
teeth /kli:n maI ti:T/ vyčistiť si zuby 

collect things /k@lekt TIÎz/ zbierať veci 

cycle lane 
/saIkl leIn/ 

cyklistický chodník, 
cyklopruh 

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

design and 
technology 

/dI'zaIn {nd 
tek'nÁl@dZi/ dizajn a technológia 

do aerobics /du: e@r@UbIks/ robiť aerobik 

do athletics /du: {T'letIks/ venovať sa atletike 

do dance /du: dA:ns/ venovať sa tancu, tancovať 

do free time 
activities 

/du: fri: taIm 
{k'tIvIti:z/ robiť voľnočasové aktivity 

do gymnastics /du: 
dZIm'n{stIks/ robiť gymnastiku 

do homework /dU: h@UmvÆ:k/ robiť domácu úlohu 

do karate /du: k@'rA:ti/ robiť karate 

do martial arts /du mA:Sl A:ts/ robiť bojové umenia 

do sport /du: 'spO:t/ športovať 

do yoga /du: j@Ug@/ cvičiť jógu 

drama /drA:m@/ dráma 

draw /drO:/ kresliť; ťahať 

English 
language 

/IÎglIS 
l{ÎgwIdZIz/ anglický jazyk 

English 
literature /IÎglIS lItr@tS@/ anglická literatúra 

finish school /fInIS sku:l/ skončiť školu 

France /frA:ns/ Francúzsko 

French 
/frentS/ 

francúzsky; francúzština; 
Francúz/-ka 

geography /dZI'Ágr@fi/ geografia 

German 
/dZÆ:m@n/ 

nemecký; nemčina; Nem-
ec/-ka 

Germany /dZÆ:m@ni/ Nemecko 

get dressed /get drest/ obliecť sa 

go cycling /g@U saIklIÎ/ ísť / chodiť sa bicyklovať 

go home /g@U h@Um/ ísť domov 

go horse-riding /g@U hO:sraIdIÎ/ ísť / chodiť jazdiť na koni 

go roller-
skating /g@U r@Ul skeItIÎ/ 

ísť / chodiť na kolieskové 
korčule 

go 
skateboarding /g@U skeItbO:dIÎ/ 

ísť / chodiť sa 
skateboardovať 

go skiing /g@U skiiÎ/ ísť / chodiť sa lyžovať 

go surfing /g@U sÆ:fIÎ/ ísť / chodiť surfovať 

go swimming /g@U 'swImIÎ/ ísť / chodiť plávať 

go to a dance 
class 

/g@U t@ @ dA:ns 
klA:s/ ísť / chodiť na tanečný kurz 

go to bed /g@U t@ bed/ ísť do postele 

go to school /g@U t@ sku:l/ ísť do školy 

go to sleep /g@U t@ sli:p/ ísť spať 

go to the gym /g@U t@ D@ dZIm/ ísť / chodiť do posilňovne 

have a shower /h{v @ SaU@/ dať si sprchu 

have breakfast /h{v brekf@st/ raňajkovať 

have dinner /h{v dIn@/ večerať (hlavné jedlo dňa) 

have lunch /h{v löntS/ obedovať 

history /hIst@ri/ história 

ICT  IKT 

Italian 
/I't{lI@n/ 

taliansky; taliančina; 
Talian/-ka 

Italy /It@li/ Taliansko 

Japan /dZ@'p{n/ Japonsko 

Japanese 
/dZ{p@'ni:z/ 

Japon-ec/-ka; japonský; 
japončina 

library /laIbr@ri/ knižnica 

listen to music /lIsn t@ mju:zIk/ počúvať hudbu 

make (my) bed /meIk maI bed/ ustlať si posteľ 

make videos /meIk vIdI@U/ robiť videá 

mall /mO:l/ nákupné centrum 

maths /m{Ts/ matematika 

medical centre /m@'dIsInl sent@/ zdravotné stredisko 

meet friends /mi:t frendz/ stretnúť sa s priateľmi 

Mexico /meksIk@U/ Mexiko 

music /mju:zIk/ hudba 

music venue 
/mju:zIk venju:/ 

miesto na hudobné 
podujatie 

pack (my) bag /p{k maI b{g/ zbaliť si tašku 

PE  TEV 

petrol station /petr@l steISn/ benzínová pumpa 

photography /f@'tÁgr@fi/ fotografovanie 

physics /fIzIks/ fyzika 

play 
badminton /pleI b{dmInt@n/ hrať badminton 

play basketball /pleI bA:skItbO:l/ hrať basketbal 

play chess /pleI tSes/ hrať šach 

play hockey /pleI hÁki/ hrať hokej 

play in a band /pleI In @ b{nd/ hrať v hudobnej skupine 

play in a team /pleI In @ ti:m/ hrať v tíme 

play table 
tennis /pleI teIbl tenIs/ hrať stolný tenis 

play video 
games 

/pleI vIdI@U 
geImz/ hrať video hry 

play volleyball /pleI vÁlIbO:l/ hrať volejbal 

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

Portugal /pO:tSUgl/ Portugalsko 

Portuguese 
/pO:tSu'gi:z/ 

Portugal-ec/-ka; 
portugalčina; portugalský 

practise the 
piano 

/pr{ktIs D@ 
pi'{n@U/ cvičiť na klavíri 

restaurant /rest@rÁnt/ reštaurácia 

shopping 
centre /SÁpIÎ sent@/ nákupné centrum 

skate park /skeIt pa:rk/ skate / skejtový park 

sleep /sli:p/ spať 

Spanish 
/sp{nIS/ 

španielčina; španielsky; 
Španiel/-ka 

sports centre /spO:ts sent@/ športové centrum 

start school /stA:t sku:l/ začať školu 

town centre /taUn sent@/ centrum mesta 

train station /treIn steISn/ železničná stanica 
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Turkey /tÆ:ki/ Turecko 

Turkish 
/tÆ:kIS/ 

Tur-ek/-kyňa; turecký; 
turečtina 

underground 
station 

/önd@graUnd 
steIS@n/ stanica metra 

use social 
media 

/ju:z s@US@l 
mi:dI@/ používať sociálne médiá 

watch series 
and movies 

/wÁtS sI@ri:z {nd 
mu:vIz/ sledovať seriály a filmy 

Unit 1 
action film /{kSn film/ akčný film 

action game /{kS@n geIm/ akčná hra 

cartoon 
/kA:'tu:n/ 

kreslený film; kreslený 
seriál 

comedy 
programme 

/kÁm@di 
pr@Ugr{m/ komediálny program 

console  konzola 

construction 
game 

/k@n'strökSn 
geIm/ stavebná hra 

cookery 
programme 

/kUk@ri 
pr@Ugr{m/ program o varení 

documentary /dÁkju'mentri/ dokument 

drama series /drA:m@ sI@ri:z/ dramatický seriál 

follower /fÁl@U/ sledovateľ, nasledovník 

horror film /hÁr@ fIlm/ horor 

I’m (not) a big 
fan of ... 

/eI em not @ bIg 
f{n/ 

(Nie) som veľkým 
fanúšikom ... 

I’m (not) good 
at ... 

/eI em not gUd 
{t/ (Nie) som dobrý v ... 

I’m (not) mad 
about ... 

/eI em not m{d 
@'baUt/ (Nie) som blázon do ... 

I’m (not) really 
interested in ... 

/eI em not rI@li 
Intr@stId/ 

(Ne-)zaujímam sa veľmi o 
... 

I’m (not) really 
into ... 

/eI em not rI@li 
Int@/ (Ne-)baví ma  ... 

I’m (not) very 
keen on ... 

/eI em not veri 
ki:n Án/ (Nie) veľmi ma baví ... 

musical /mju:zIkl/ hudobný; muzikál 

music 
programme 

/mju:zIk 
pr@Ugr{m/ hudobný program 

neighbourhood /neIb@hUd/ susedstvo 

role-playing 
game /r@Ul pleIÎ geIm/  rolová hra 

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

science-fiction 
film 

/saI@ns fIkSn 
fIlm/ vedecko-fantastický film 

shy /SaI/ hanblivý 

sports game /spO:ts geIm/ športová hra 

sports 
programme 

/spO:ts 
pr@Ugr{m/ športový program 

strategy game /str{t@dZi geIm/  strategická hra 

superhero 
movie 

/su:p@'hI@r@U 
mu:vi/ superhrdinský film 

talent show /t{l@nt S@U/ talentová šou 

thriller /TrIl@/ triler, napínavý film 

travel show /tr{vl S@U/ cestovateľský program 

twins /twinz/ dvojčatá 

upload  nahrať 

Unit 2 
alarm clock /@'lA:m klÁk/ budík 

artificial /A:tI'fISl/ umelé 

be born /bi: bO:n/ narodiť sa 

behaviour /bI'heIvj@/ správanie 

board game /bO:d geIm/ stolová hra 

bottle /bÁtl/ fľaša 

button /bötn/ tlačidlo, gombík 

calendar /k{lInd@/ kalendár 

calculator /k{lkjUleIt@/ kalkulačka 

chewing gum /tSu:IÎ göm/ žuvačka 

comb /k@Um/ hrebeň 

cup /köp/ šálka, pohár 

dice /daIs/ kocka na hranie (aj plurál) 

fresh /freS/ čerstvý 

get a job /get @ dZÁb/ dostať prácu 

get married 
/get m{rId/ 

oženiť sa / vydať sa / 
zosobášiť sa 

go to 
university 

/g@U t@ 
jUnI'vÆ:sIti/ ísť na univerzitu 

grow /gr@U/ rásť; pestovať 

grow up (phr 
vb) /gr@U öp/ 

vyrastať, dozrievať, 
dospievať 

have children /h{v tSIldr@n/ mať deti 

helmet /helm@t/ prilba 

influence /InflU@ns/ vplyv; vplývať 

key /ki:/ kľúč 

knife and fork /naIf {nd fO:k/ nôž a vidlička 

leave school /li:v sku:l/ odísť zo školy 

make friends /meIk  'frendz/ spriateliť sa 

mirror /mIr@/ zrkadlo 

move house /mU:v haUs/ presťahovať sa 

musical 
instrument /mju:zIk@l/ hudobný nástroj 

paper /peIp@/  papier 

purse /pÆ:s/ peňaženka; kabelka 

retire /rI'taI@/ odísť do dôchodku 

ruler /ru:l@/ vládca; pravítko 

scissors /sIz@z/ nožnice 

skilled /skIld/ zručný 

soap /s@Up/ mydlo 

socks /sÁks/ ponožky 

spoon /spu:n/ lyžica 

start school /stA:t sku:l/ začať školu 

start work /stA:t wÆ:k/ začať prácu 

sunglasses /sönglA:sIz/ slnečné okuliare 

toothbrush /tu:TbröS/ zubná kefka 

Unit 3 
achieve /@'tSi:v/ dosiahnuť 

achievement /@'tSi:vm@nt/ úspech 

advertise 
/{dv@taIz/ 

inzerovať; publikovať 
reklamu 

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

agree /@'gri:/ súhlasiť 

agreement /@'gri:m@nt/ dohoda; súhlas 

be famous /bi: feIm@s/ byť slávny 

be popular /bi: pÁpjUl@/ byť populárny 

be rich /bi: rItS/ byť bohatý 

compete 
/k@mpi:t/ 

súťažiť, súperiť, 
konkurovať 

competition /kÁmp@'tISn/ súťaž, konkurencia 

downloaded /daUn'l@Ud/ stiahnuté 

educate /edjUkeIt/ vzdelávať 

education /edZU'keISn/ vzdelávanie 

environmentall
y friendly 

/en'v@Ir@nment@lI 
'frendlI/ 

ekologický, s ohľadom na 
životné prostredie 

feel happy /fi:l h{pi/ cítiť sa šťastný 

feel part of a 
team 

/fi:l pA:t @v @ 
ti:m/ cítiť sa súčasťou tímu 

feel proud /fi:l praUd/ byť hrdý 

mailto:/%7BkS@n%20geIm/
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founder /faUnd/ zakladateľ 

get /get @ gUd dZÁb/ získať dobrú prácu 

get fit /get fIt/ dostať sa do formy 

get good 
grades /get gUd greId/ 

dostať / získať dobré 
známky 

inform /In'fO:m/ informovať 

information /Inf@'meISn/ informácia (aj plurál) 

invent /In'vent/ vymyslieť, vynájsť 

invention /In'venSn/ vynález 

invite /In'vaIt/ pozvať 

invitation /InvI'teISn/ pozvánka 

learn a 
language 

/lÆ:n @ 
l{ÎgwIdZIz/ naučiť sa jazyk 

learn 
something 
new /lÆ:n sömTIÎ nju:/ naučiť sa niečo nové 

learn to surf /lÆ:n t@ sÆ:f/ naučiť sa surfovať 

make a 
difference /meIk @ dIfr@ns/ robiť rozdiel 

make friends /meIk  'frendz/ spriateliť sa 

make money /meIk 'mönI/ zarábať 

retro  retro 

sponsor /spÁns@/ sponzor 

go on sale /g@U Án seIl/ ísť do predaja 

win a 
competition 

/wIn @ 
kÁmp@'tISn/ vyhrať súťaž 

win a prize /wIn @ praIz/ vyhrať cenu 

win a race /wIn @ reIs/ vyhrať preteky 

Unit 4 
angrily /{Îgri/ nahnevane 

badly /b{dli/ zle 

bank card /b{Îk kA:d/ banková karta 

beautifully /bju:tIflI/ krásne, nádherne 

bill /bIl/ účet 

borrow /bÁr@U/ požičať si 

buy /baI/ kúpiť 

cash /k{S/ hotovosť 

cereal /si:rI@l/ obilninový, cereálny 

cheaply /tSi:pli/ lacno 

clearly /klI@li/ jasne, zreteľne 

coin /kOIn/ minca 

collector /k@'lekt@/ zberateľ 

cost 
/kÁst/ 

náklady; cena; stáť (o 
cene) 

discount /dIskaUnt/ zľava 

earn /Æ:n/ zarobiť 

easily /i:zIlI/ ľahko 

happily /h{pIli/ šťastne 

hard /hA:d/ ťažko; ťažký, tvrdý 

lend /lend/ požičať 

notes /n@Uts/ poznámky 

pay /peI/ (za-)platiť 

perfectly /pÆ:fIkt/ dokonale 

pocket money /pÁkIt möni/ vreckové (peniaze) 

price /praIs/ cena 

quickly /kwIkli/ rýchlo 

receipt /rI'si:t/ príjmový doklad; bloček 

save /seIv/ uložiť, šetriť, sporiť 

sell /sel/ predať 

set /set/ nastaviť 

slowly /sl@Uli/ pomaly 

spend /spend/ utratiť, minúť, stráviť 

swap /swÁp/ vymeniť (si),  vymieňať (si) 

treasure /treZ@/ poklad 

valuable /v{lju@bl/ cenný 

wallet /wÁlIt/ peňaženka 

waste /weIst/ mrhať, plytvať 

well /wel/ dobre 

win /wIn/ vyhrať 

worth 
/wÆ:T/ 

hodný niečoho, stojaci za 
to 

Unit 5 
architect /A:kItekt/ architekt 

armchair /A:mtSe@/ kreslo 

basin /beIsn/ umývadlo 

bathroom /bA:Tru:m/ kúpeľňa 

bedroom /bedru:m/ spálňa 

bin /bIn/ nádoba 

bookshelf  polička na knihy 

carpet /kA:pIt/ koberec 

cooker /kUk@/ sporák, varič 

cupboard /köb@d/ skrinka, skriňa 

curtain /kÆ:t@n/ záves 

floor /flO:/ poschodie 

fridge /frIdZ/ chladnička 

garage /g{rA:Z/ garáž 

garden /gA:dn/ záhrada 

give up plastic 
/gIv öp pl{stIk/ 

vzdať sa (používania) 
plastu 

hall /hO:l/ hala, predsieň 

kitchen /kItS@n/ kuchyňa 

living room /lIvIÎ ru:m/ obývačka 

office /ÁfIs/ kancelária 

pick up litter /pIk öp lIt@/ (vy-)zdvihnúť odpadky 

plant a tree /plA:nt @ tri:/ zasadiť strom 

recycle /rI'saIkl/ recyklovať 

recycled /rI'saIkl/ recyklovaný 

reuse 
/rI'ju:z TIÎ ju: 
ju:Zu@li Tr@U 
@'weI/ 

znova použiť veci, ktoré 
zvyčajne vyhodíte 

shape /SeIp/ tvar 

sink /sIÎk/ drez 

sofa /s@Uf@/ pohovka, sofa 

space station /speIs steISn/ vesmírna stanica 

stairs /ste@z/ schody 

take 
bottles/cans/p
aper to the 
recycling bin 

/teIk bÁtl k{n 
peIp@ t@ D@ 
rI'saIklIÎ bIn/ 

odniesť fľaše / plechovky / 
papier do recyklačného 
koša 

the developing 
world 

/D@ dI'vel@pIÎ 
wÆ:ld/ rozvojový svet 

turn down the 
heating 

/tÆ:n döUn D@ 
hi:tIÎ/ znížiť kúrenie 

turn off lights /tÆ:n Áf laIts/ vypnúť svetlá 

turn on lights /tÆ:n Án laIts/ zapnúť svetlá 

turn up the 
heating /tÆ:n öp D@ hi:tIÎ/ zapnúť kúrenie 

wardrobe /wO:dr@Ub/ šatník 

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

waste /weIst/ mrhať, plytvať 

Unit 6 
bake a cake /beIk @ keIk/ upiecť koláč 

band /b{nd/ skupina 

be on TV /bi: Án ti: vi:/ byť v televízii 

mailto:/D@%20dI'vel@pIÎ%20wÆ:ld/
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classical /kl{sIkl/ klasický 

composer /k@m'p@Uz@/ skladateľ 

design an app /dI'zaIn {n {p/ navrhnúť aplikáciu 

DJ /di:'dZeI/ DJ 

do a bungee 
jump  urobiť bungee jump 

drum /dröm/ bubon 

eat sushi /i:t su:Si/ jesť sushi 

event /I'vent/ dianie, udalosť, podujatie 

extreme sport /Ikstri:m spO:rt/ extrémny šport 

fly a kite /flaI @ kaIt/ púšťať šarkana 

focus on /f@Uk@s Án/ zamerať sa na 

go global /g@U /gl@Ub@l/ rozšíriť sa do sveta 

go to a concert /g@U /t@ @ kÁns@t/ ísť na koncert 

go zip lining /g@U zIp laInIÎ/ zipovať (na ceste) 

guitarist /gI'tA:rIst/ gitarista 

hip hop /hIp hÁp/ hip hop 

hit /hIt/ hit 

jazz /dZ{z/ jazz 

keep a diary /ki:p @ daI@ri/ viesť si denník 

keyboard /ki:bO:d/ klávesnica 

learn to ski /lÆ:n t@ ski:/ naučiť sa lyžovať 

make a 
snowman 

/meIk @ 
sn@Um{n/ postaviť snehuliaka 

meet a famous 
person 

/mi:t @ feIm@s 
pÆ:sn/ stretnúť známu osobu 

musician /mju:'zISn/ hudobník, muzikant 

orchestra /O:kIstr@/ orchester 

piano /pi'{n@U/ klavír, piano 

play basketball /pleI bA:skItbO:l/ hrať basketbal 

play laser tag /pleI leIz@ t{g/ hrať laser tag 

pop /pÁp/ pop, poulárna hudba 

rap /r{p/ rap 

research /rI'sÆ:tS/ výskum, prieskum 

ride a horse /raId @ hO:s/ jazdiť na koni 

see a musical /si: @ mju:zIkl/ pozrieť si muzikál 

sing karaoke /sIÎ k{r@'@Uki/ spievať karaoke 

singer /sIÎ@/ spevák 

sleep under 
the stars 

/sli:p önd@ D@ 
stA:/ spať pod hviezdami 

stay at a youth 
hostel 

/steI {t @ /ju:T 
hÁstl/ 

pobyt v mládežníckej 
ubytovni 

swim with 
dolphins 

/swIm wIT 
dÁlfIns/ plávať s delfínmi 

take a dance 
class 

/teIk @ dA:ns 
klA:s/ chodiť na kurz tanca 

travel to 
another 
continent 

/tr{vl t@ @'nöD@ 
kÁntIn@nt/ cestovať na iný kontinent 

violin /vaI@'lIn/ husle 

visit a theme 
park /vIzIt @ pA:k/ navštíviť zábavný park 

write a blog /raIt @ blÁg/ napísať blog 

Unit 7 
active /{ktIv/ aktívny 

artistic /A:'tIstIk/ umelecký 

athletic /{T'letIk/ atletický 

attraction /@'tr{kSn/ atrakcie 

catch /k{tS/ chytiť 

comfortable /kömft@bl/ pohodlný 

continent /kÁntIn@nt/ kontinent 

cotton /kÁtn/ bavlna, bavlnený 

creative /krI'eItIv/ kreatívny 

cruel /kru:@l/ krutý 

enjoyable /In'dZOI@bl/ príjemný 

equivalent /I'kwIv@l@nt/ ekvivalent 

fashionable /f{Sn@bl/ módny 

glass /glA:s/ sklo; sklenený 

gold /g@Uld/ zlato; zlatý 

hard /hA:d/ tvrdý, ťažký 

heavy /hevi/ ťažký 

helpful /helpf@l/ nápomocný 

hit /hIt/ udrieť 

huge /hju:dZ/  obrovský 

imaginative /I'm{dZIn@tIv/ nápaditý 

light /laIt/ svetlo; svetlý 

lucky /lökI/ mať šťastie 

medium-sized /mi:dI@m 'saIzd/ stredná veľkosť; veľkosť M 

messy /mesi/ chaotický 

metal /metl/ kov; kovový 

noisy /nOIzi/ hlučný 

paper /peIp@/  papier; papierový 

patterned  vzorovaný 

plain /pleIn/ bez vzoru, fádny 

plastic /pl{stIk/ plast; plastový 

realistic /rI@'lIstIk/ realistický 

round /raUnd/ okrúhly 

silver /sIlv@/ striebro; strieborný 

soft /sÁft/ mäkký 

square /skwe@/ štvorec; námestie;  

stressful /stresfl/ stresujúci 

tiny /taIny/ maličký 

useful /ju:sfl/ užitočný 

valuable /v{lju@bl/ cenný; hodnotný 

wood /wUd/ drevo 

wool /wUl/ vlna 

Unit 8 

annoyed 
/@'nOId/ 

mrzutý, otrávený, 
znechutený 

annoying /@'nOIIÎ/ otravný, nepríjemný 

clean the 
bathroom 

/kli:n D@ 
bA:Tru:m/ vyčistiť kúpeľňu 

clear the table /'klI@r D@ "teIbl/ spratať zo stola 

confused /k@n'fju:zd/ zmätený 

confusing /k@n'fju:zIÎ/ mätúci 

cut the grass /köt D@ grA:s/ kosiť trávu 

do the dusting /du: D@ döstIÎ/ utrieť prach 

do the ironing /dU: D@ aIr@nIÎ/ žehliť 

do the 
shopping /dU: D@ SÁpIÎ/ urobiť nákup, nakúpiť 

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

dry the dishes /draI D@ /dISIz/ osušiť, utrieť riad 

embarrassed /Im'b{r@st/ v rozpakoch, strápnený 

embarrassing 
/Im'b{r@sIÎ/ 

trápny, privádzajúci do 
rozpakov 

empty the 
dishwasher 

/emptI D@ 
dISwÁS@/ vyprázdniť umývačku 

excited /Ik'saItId/ vzrušený 

exciting /Ik'saItIÎ/ vzrušujúci 

exhausted /Ig'zO:stId/ vyčerpaný 

exhausting /Ik'zO:stIÎ/ vyčerpávajúci 

feed the 
goldfish /fi:d D@ g@UldfIS/ nakŕmiť zlatú rybku 

frightened /fraItnd/ vystrašený, vydesený 
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frightening /fraIt@nIÎ/ desivý 

hang out the 
washing 

/h{Î aUt D@ 
wÁSIÎ/ zavesiť vyprané prádlo 

housework /haUswÆ:k/ domáce práce 

improving /Im'pru:vIÎ/ zlepšovanie, vylepšenie 

interested /Intr@stId/ so záujmom (o niečo) 

interesting /Intr@stIÎ/ zaujímavý 

lay the table /leI D@ teIb@l/ prestrieť stôl 

load the 
dishwasher /dISwÁS@/ naplniť umývačku riadu 

 


