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Gateway to Maturita A1+  

Starter Unit 
bag /b{g/ taška 

board /bO:d/ tabuľa (v škole) 

board rubber /bO:d röb@/ 

 book /bUk/ kniha 

chair /tSe@/ stolička 

computer /k@m'pju:t@/ počítač 

desk /desk/ písací stôl; lavica 

dictionary /dIkS@nri/ slovník 

door /dO:/ dvere 

pen /pen/ pero 

pencil /pensl/ ceruzka 

poster /p@Ust@/ plagát 

rubber /röb@/ guma; gumový 

ruler /ru:l@/ pravítko 

window /wInd@U/ okno 

black /bl{k/ čierny 

blue /blu:/ modrý 

brown /braUn/ hnedý 

green /gri:n/ zelený 

grey /greI/ sivý 

orange /ÁrIndZ/ oranžová 

pink /pIÎk/ ružová 

purple /pÆ:pl/ purpurový 

red /red/ červený 

white /waIt/ biely 

yellow /jel@U/ žltý 

one /wön/ jedna 

two /tu:/ dva 

three /Tri:/ tri 

four /fO:/ štyri 

five /faIv/ päť 

six /sIks/ šesť 

seven /sev@n/ sedem 

eight /eIt/ osem 

nine /naIn/ deväť 

ten /ten/ desať 

eleven /I'lev@n/ jedenásť 

twelve /twelv/ dvanásť 

thirteen /TÆ:'ti:n/ trinásť 

fourteen /fO:'ti:n/ štrnásť 

fifteen /fIf'ti:n/ pätnásť 

sixteen /sIks'ti:n/ šestnásť 

seventeen /sev@n'ti:n/ sedemnásť 

eighteen /eI'ti:n/ osemnásť 

nineteen /naIn'ti:n/ devätnásť 

twenty /twenti/ dvadsať 

twenty-one /twenti 'wön/ dvadsať jeden 

thirty /TÆ:ti/ tridsať 

forty /fO:ti/ štyridsať 

fifty /fIfti/ päťdesiat 

first /fÆ:st/ prvý 

second /sek@nd/ druhý 

third /TÆ:d/ tretí 

fourth /fO:T/ štvrtý 

fifth /fIfT/ piaty 

sixth /sIksT/ šiesty 

seventh /sev@nT/ siedmy 

eighth /eItT/ ôsmy 

ninth /naInT/ deviaty 

tenth /tenT/ desiaty 

eleventh /I'lev@nT/ jedenásty 

twelfth /twelfT/ dvanásty 

thirteenth /TÆ:'ti:nT/ trinásty 

fourteenth /fO:'ti:nT/ štrnásty 

fifteenth /fIf'ti:nT/ pätnásty 

sixteenth /sIks'ti:nT/ šestnásty 

seventeenth /sev@n'ti:nT/ sedemnásty 

eighteenth /eI'ti:nT/ osemnásty 

nineteenth /naIn'ti:nT/ devätnásty 

twentieth /tweni@T/ dvadsiaty 

twenty-first /twenti fÆ:st/ dvadsiaty prvý 

thirtieth /TÆ:ti@T/ tridsiaty 

fortieth /fO:rti@T/ štyridsiaty 

fiftieth /fIfti@T/ päťdesiaty 

Monday /möndeI/ pondelok 

Tuesday /tju:zdeI/ utorok 

Wednesday /wenzdeI/ streda 

Thursday /TÆ:zdeI/ štvrtok 

Friday /fraIdeI/ piatok 

Saturday /s{t@deI/ sobota 

Sunday /söndeI/ nedeľa 

January /dZ{njU@ri/ január 

February /febrU@ri/ február 

March /mA:tS/ marec 

April /eIpr@l/ apríl 

May /meI/ máj 

June /dZu:n/ jún 

July /dZu'laI/ júl 

August /O:g@st/ august 

September /sep'temb@/ september 

October /Ák't@Ub@/ október 

November /n@U'vemb@/ november 

December /dI'semb@/ december 

answer /A:ns@/ odpovedať 

ask /A:sk/ pýtať sa; opýtať sa 

check /tSek/ prekontrolovať; (s)kontrolovať 

choose /tSu:z/ vybrať (si) 

complete /k@m'pli:t/ doplniť 

group /gru:p/ skupina 

listen /lIsn/ počúvať 

look /lUk/ pozerať sa 

partner /pA:tn@/ partner; partnerka 

read /rI:d/ čítať 

repeat /rI'pi:t/ 

opakovať; povedať/napísať/urobiť 

 znova 

say /seI/ povedať; hovoriť 

text /tekst/ text 

work /wÆ:k/ pracovať; práca 

write /raIt/ písať; napísať 

adjective /{dZIktIv/ prídavné meno 

adverb /{d'vÆ:b/ príslovka 

alternative /O:l'tÆ:n@tIv/ alternatívny; voľba; iná možnosť 

correct /k@'rekt/ správny 

noun /naUn/ podstatné meno 

plural /plUr@l/ množné číslo 

singular /sIÎgj@l@/ jednotné číslo 

table /teIbl/ stôl 

verb /vÆ:b/ sloveso 

mailto:/k@m'pju:t@/
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Unit 1 – My ID 
Australia /O:'streIlI@/ Austrália 

Brazil /br@'zIl/ Brazília 

China /tSaIn@/ Čína 

Egypt /i:dZIpt/ Egypt 

Mexico /meksIk@U/ Mexiko 

Russia /röS@/ Rusko 

Spain /speIn/ Španielsko 

the UK /Di: ju: 'keI/ Spojené kráľovstvo 

the US /Di: ju: @s/ Spojené štáty 

Turkey /tÆ:ki/ Turecko 

American /@'merIk@n/ Američan/ka; americký 

Australian /Ás'treIlI@n/ Austrálčan; austrálsky 

Brazilian /br@'zIlI@n/ Brazílčan/ka; brazílsky 

British /brItIS/ Brit/ka; britský 

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

Egyptian /I'dZIpSn/ Egypťan/ka; egyptský 

Mexican /meksIk@n/ Mexičan/ka; mexický 

Russian /röSn/ Rus/ka; ruský; ruština 

Spanish /sp{nIS/ 

Španiel/ka; španielsky;  

španielčina 

Turkish /tÆ:kIS/ Turek; turecký; turečtina 

aunt /A:nt/ teta 

brother /bröD@/ brat 

cousin /közn/ bratranec; sesternica 

father /fA:D@/ otec 

grandfather /gr{nfA:D@/ dedko 

grandmother /gr{nmöD@/ babička 

grandparents /gr{npe@r@nts/ prarodičia 

husband /hözb@nd/ manžel; muž 

mother /möD@/ matka 

nephew /nefju:/ synovec 

niece /ni:s/ neter 

parent /pe@r@nt/ rodič 

sister /sIst@/ sestra 

uncle /öÎkl/ strýko 

wife /waIf/ manželka; žena 

about /@'baUt/ okolo; asi 

action /{kS@n/ akcia 

actor /{kt@/ herec 

actress /{ktr@s/ herečka 

age /eIdZ/ vek 

average /{vrIdZ/ priemer; priemerný 

baby /beIbi/ dieťa, batoľa 

band /b{nd/ kapela; skupina 

be born /bi: bO:n/ narodiť sa 

best /best/ najlepší; najlepšie 

bike /baIk/ bicykel 

birthday /bÆ:TdeI/ narodeniny 

century /sentS@ri/ storočie 

cinema /sIn@m@/ kino 

city /sIti/ (väčšie) mesto 

club /klöb/ klub 

coast /k@Ust/ pobrežie 

diagram /daI@gr{m/ diagram 

east /i:st/ východ 

email address /i:meIl @'dres/ emailová adresa 

English-speaking /IÎglIS spi:kiÎ/ anglicky hovoriaci 

ethnic /eTnIk/ etnický; národnostný 

expensive /Ik'spensIv/ nákladný; drahý 

fan /f{n/ fanúšik 

favourite /feIvr@t/ obľúbený; najmilší 

female /fi:meIl/ ženský; ženského pohlavia 

film /fIlm/ film 

flat /fl{t/ byt 

football /fUtbO:l/ futbal; futbalová lopta 

friend /frend/ priateľ; priateľka 

happy /h{pi/ šťastný; spokojný 

hobby /hÁbi/ koníček 

ice cream /aIs kri:m/ zmrzlina 

interested in /Intr@stId In/ zaujímajúci sa o niečo 

kid /kId/ dieťa 

male /meIl/ muž; mužský 

map /m{p/ mapa; plán (mesta) 

member /memb@/ člen; príslušník 

million /mIlj@n/ milión 

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

near /nI@/ blízko; neďaleko 

outside /aUt'saId/ vonku 

over /@Uv@/ cez 

palace /p{lIs/ palác 

people /pi:pl/ ľudia 

per cent /p@'sent/ percento 

perfect /pÆ:fIkt/ bezchybný 

pet /pet/ domáce zviera; miláčik 

photo /f@Ut@U/ fotka; fotografia 

photograph /f@Ut@grA:f/ fotografia 

player /pleI@/ hráč 

point /pOInt/ ukázať; (na)mieriť 

population /pÁpjU'leISn/ obyvateľstvo 

present /preznt/ darček 

same /seIm/ 

to isté (the same as - tak isto  

ako) 

singer /sIÎ@/ spevák 

special /speSl/ špeciálny 

sport /spO:t/ šport 

square kilometre /skwe@ kI'lÁmIt@/ štvorcový kilometer 

statistic /st@'tIstIk/ štatistický 

superhero /su:p@'hI@r@U/ super hrdina 

swimming /swImIÎ/ plávanie 

tennis /tenIs/ tenis 

thing /TIÎ/ vec 

thousand /TaUznd/ tisíc 

type /taIp/ písať (na stroji, na počítači) 

under /önd@/ pod 

vanilla /v@'nIl@/ vanilka 

west /west/ západ 

Unit 2 – School days 
art /A:t/ výtvarná výchova 

English /IÎglIS/ angličtina; anglicky 

French /frentS/ francúzština; francúzsky 

geography /dZI'Ágr@fi/ zemepis; geografia 

history /hIst@ri/ dejiny; história; dejepis 

ICT (Information and 
Communication 
Technology) 

aI si: ti: /Inf@'meISn 
{nd 
k@mju:nI'keISn 
tek'nÁl@dZi/ 

Informačné a komunikačné  

technológie 

maths /m{Ts/ matematika 

music /mju:zIk/ hudba; noty 

PE (Physical 
Education) pi: i: /fIzIk@l edZU'keISn/ 

science /saI@ns/ veda; vedný odbor 

calculator /k{lkjUleIt@/ kalkulačka 

mailto:/meksIk@n/
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folder /f@Uld@r/ zložka 

laptop /l{p tÁp/ notebook; prenosný počítač 

marker pen /mA:k@ pen/ fixka na tabuľu 

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

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

pencil case /pensl keIs/ peračník 

snack /sn{k/ desiata; malé občerstvenie 

tablet /t{blIt/ tabletka 

trainers /treIn@z/ športové/bežecké topánky 

ear /I@/ ucho; sluch 

eye /aI/ oko 

hair /he@/ vlasy 

mouth /maUT/ ústa; pusa 

nose /n@Uz/ nos 

teeth /ti:T/ zuby (j.č. tooth) 

big /bIg/ veľký 

blue /blu:/ modrý 

brown /braUn/ hnedý 

curly /kÆ:li/ kučeravý; vlnitý 

dark /dA:k/ tmavý; tma 

fair /fe@/ svetlý; svetlé 

green /gri:n/ zelený 

grey /greI/ sivý 

long /lÁÎ/ dlhý; dlho 

red /red/ červený 

short /SO:t/ krátky; malý (postavou) 

small /smO:l/ malý 

straight /streIt/ rovný; priamy 

tall /tO:l/ vysoký; veľký 

actually /{ktSu@li/ vlastne 

apple /{pl/ jablko 

artist /A:tIst/ výtvarník; umelec 

better /bet@/ lepší 

brilliant /brIlI@nt/ 

vynikajúci; báječný; veľmi  

nadaný 

bring /brIÎ/ priniesť (si); vziať so sebou 

busy /bIzi/ zaneprázdnený; rušný 

careful /ke@f@l/ opatrný 

chocolate /tSÁkl@t/ 

čokoládový; tmavo hnedý;  

čokoláda 

clear /klI@/ čistý; jasný 

company /kömp@ni/ spoločnosť 

concentrate /kÁns@n'treIt/ sústrediť sa na čo; zamerať sa na 

copy /kÁpI/ kopírovať; opisovať 

disturb /di'stÆ:b/  (vy)rušiť 

easy /i:zi/ jednoduchý 

e-pal /i: p{l/ 

kamarát na dopisovanie  

emailom 

evening /I:vnIÎ/ večer 

expensive /Ik'spensIv/ nákladný; drahý 

experience /Ik'spI@ri@ns/ zážitok 

fair /fe@/ spravodlivý  

fresh air /freS e@/ čerstvý vzduch 

handsome /h{ns@m/ pekný 

headteacher /hed'ti:tS@/ riaditeľ/ka školy 

hospital /hÁspItl/ nemocnica 

hungry /höngri/ hladný 

ideal /aI'di:@l/ ideálny, dokonalý 

inventor /Invent@/ vynálezca 

light /laIt/ svetlo; osvetlenie 

logical /lÁdZIkl/ logický 

manage your time  /m{nIdZ jO: taIm/ riadiť svoj čas 

necessary /nes@sri/ potrebný; nutný 

new /nju:/ nový 

night /naIt/ noc; večer 

office /ÁfIs/ kancelária; úrad 

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

organised /O:g@'naIzd/ majúci všetko usporiadané 

personal /pÆ:s@nl/ osobný 

personal coach /pÆ:s@nl k@UtS/ osobný tréner 

popular /pÁpjUl@/ 

obľúbený; populárny; všeobecne  

rozšírený 

practical /pr{ktIkl/ praktický 

private /praIv@t/ súkromný; dôverný 

problem /prÁbl@m/ problém 

project /prÁdZekt/ program; návrh; plán 

quickly /kwIkli/ rýchlo 

quiet /kwaI@t/ tichý; kľudný; rozvážny; zdržanlivý 

reading lamp /rI:dIÎ l{mp/ čítacia lampa 

rest period /rest pI@ri@d/ doba odpočinku 

rule /ru:l/ pravidlo; zásada 

school timetable /sku:l taImteIbl/ školský poriadok 

section /sekSn/ časť; úsek 

shelf /Self/ polica; regál 

simple /sImpl/ jednoduchý; prostý 

smartphone /smA:tf@Un/ smartphone 

study planner /stödi pl{n@/ 

 technology /tek'nÁl@dZi/ technológia 

text /tekst/ text 

time management 
/taIm 
'm{ĘnIdZm@nt/ efektívne využívanie času 

topic /tÁpIk/ téma; námet 

turn off /tÆ:n Áf/ vypnúť; zhasnúť 

unusual /ön'ju:Zu@l/ nezvyčajný 

useful /ju:sfl/ užitočný 

Gateway to exams: Units 1 - 2 

altitude /{ltItju:d/ nadmorská výška 

Antarctica /ön'tA:ktik@/ Antarktída 

approximately /@'prÁksIm@tli/ približne; asi 

cold /k@Uld/ chladno; nachladenie 

journey /dZÆ:ni/ cesta 

primary school /praIm@ri sku:l/ 

základná škola pre žiakov  

od do rokov (GB) 

superhero film /su:p@hI@r@U fIlm/ 

 tablet /t{blIt/ tablet 

village /vIlIdZ/ dedina 

Unit 3 – 24/7 
do homework /dU: h@UmvÆ:k/ (u)robiť domáce úlohy 

finish school /fInIS sku:l/ ukončiť školu 

get up /get öp/ vstať (ráno z postele); postaviť sa 

go home /g@U h@Um/ ísť domov 

go to bed /g@U t@ bed/ ísť spať 

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

have a shower /h{v @ SaU@/ (o)sprchovať sa 

have breakfast /h{v brekf@st/ raňajkovať 

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

have lunch /h{v löntS/ obedovať 

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

chat online /tS{t Án'laIn/ 

 do sport /du: 'spO:t/ športovať 

draw /drO:/ (na)kresliť 

mailto:/f@Uld@r/
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go out with friends 
/g@U aUt wIT 
frendz/ ísť von s priateľmi 

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

paint /peInt/ (na)maľovať 

play computer 
games 

/pleI kÁm'pju:t@ 
geImz/ hrať počítačové hry 

play the guitar /pleI D@ gItA:/ hrať na gitaru 

play the piano /pleI D@ pi'{n@U/ hrať na klavír 

read /rI:d/ čítať 

surf the Internet /sÆ:f Di: 'Int@net/ surfovať na internete 

watch films /wÁtS filmz/ pozerať filmy 

watch TV /wÁtS ti:vi:/ pozerať sa na televízor 

cinema /sIn@m@/ kino 

library /laIbr@ri/ knižnica 

museum /mju'zi:@m/ múzeum 

park /pA:k/ park; sad  

restaurant /rest@rÁnt/ reštaurácia 

shopping centre /SÁpIÎ sent@/ nákupné stredisko 

sports centre /spO:ts sent@/ športové centrum 

swimming pool /swImIÎ pu:l/ (plavecký) bazén; kúpalisko 

advert /{dvÆ:t/ reklama; inzerát 

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

always /O:lweIz/ vždy; stále 

amazing /@'meIzIÎ/ úžasný; ohromujúci 

and /{nd/ a 

apart from /@'pA:t fr@m/ okrem 

because /bi'kÁz/ pretože 

blog /blÁg/ blog 

body /bÁdi/ telo; trup 

book club /bUk klöb/ knižný klub 

brain /breIn/ mozog 

but /böt/ ale 

collection /k@'lekSn/ zbierka; kolekcia 

competition /kÁmp@'tISn/ súťaž 

cool /ku:l/ super; v pohode; neuveriteľný 

corner /kO:n@/ kútik; kút 

creative /krI'eItIv/ tvorivý 

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

cry /kraI/ plakať; kričať 

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

during /djU@rIÎ/ behom 

enter /ent@/ vstúpiť 

every /evri/ každý 

festival /festIvl/ slávnosť 

flower /flaU@/ kvet; kvetina 

footballer /fUtbO:l@/ futbalista 

forget /f@'get/ zabudnúť 

go past /g@U pA:st/ ísť (okolo) 

go straight on /g@U streIt Án/ ísť rovno (=neodbočovať) 

group /gru:p/ skupina 

immediately /I'mi:dIvtlI/ okamžite 

impossible /Im'pÁs@bl/ nemožný 

in charge of /In tSA:dZ @v/ v službe 

in common /In kÁmn/ spoločné 

influence /InflU@ns/ vplyv; ovplyvniť 

inside /InsaId/ vnútri; dovnútra 

interesting /Intr@stIÎ/ zaujímavý 

left /left/ ľavý 

lunchtime /lantStaIm/ čas obeda; poludnie 

majority /m@'dZÁr@tI/ väčšina; väčšinový 

meet /mi:t/ zoznámiť sa; stretnúť sa 

meeting /mi:tIÎ/ schôdza; stretnutie; schôdzka 

message /mesIdZ/ odkaz; správa 

miss /mIs/ minúť; zmeškať 

mix /mIks/ (z)miešať (sa); zmes 

mixture /mIkstS@/ zmes 

money /möni/ peniaze 

musical instrument /mju:zIk@l/ hudobný nástroj 

musician /mju:'zISn/ hudobník 

negative /neg@tIv/ záporný; negatívny 

never /nev@/ nikdy 

normal /nO:ml/ obyčajný; normálny 

officially /@'fIS@l/ formálne, oficiálne 

often /Áfn/ často 

opposite /Áp@zIt/ opačný; opak 

passionate /p{S@n@t/ nadšený; zaujatý; vášnivý 

piece of information /pi:s @v Inf@'meISn/ časť informácií 

positive /pÁz@tIv/ pozitívny 

possible /pÁs@bl/ možný; prijateľný 

productive /pr@döktIv/ 

 racket /r{kIt/ raketa; pálka 

recommend /rek@'mend/ odporúčať 

relax /rI'l{ks/ uvoľniť (sa) 

review /rI'vju:/ prehľad; recenzia 

right /raIt/ pravý; správny 

send /send/ poslať 

share /Se@/ 

podieľať sa (na niečom);  

zdieľať (niečo) 

so /s@U/ tak 

sometimes /sömtaImz/ niekedy 

song /sÁÎ/ pesnička 

spend time /spend taIm/ (s)tráviť čas 

studio /stju:dI@U/ ateliér 

style /staIl/ učesať; vytvoriť účes 

surprising /s@'praIzIÎ/ prekvapujúci 

survey /sÆ:veI/ prieskum (verejnej mienky) 

tester /test@/ 

 theatre /TI@t@/ divadlo 

tree /tri:/ strom 

turn left /tÆ:n left/ odbočiť doľava 

turn on /tÆ:n Án/ zapnúť 

turn off /tÆ:n Áf/ vypnúť; zhasnúť 

TV programme /tI: 'vi: pr@Ugr{m/ televízny program 

typical /tIpIkl/ typický 

usually /ju:Zu@li/ obyčajne 

violent /vaI@l@nt/ násilný; násilnícky 

violin /vaI@'lIn/ husle 

walk along /wO:k @'lÁÎ/ kráčať pozdĺž 

wash /wÁS/ (u)myť (sa); prať 

watch /wÁtS/ 

pozorovať; sledovať;  

dívať sa (na) 

website /websaIt/ internetová stránka 

weekend /wi:k'end/ víkend 

without /wI'DaUt/ bez 

Unit 4 – Home Town 
bathroom /bA:Tru:m/ kúpeľňa 

bedroom /bedru:m/ spálňa 

dining room /daInIÎ ru:m/ jedáleň 

hall /hO:l/ predsieň; hala 

kitchen /kItS@n/ kuchyňa 

living room /lIvIÎ ru:m/ obývačka 

bath /bA:T/ vaňa 

bed /bed/ posteľ 

mailto:/pr@döktIv/
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chair /tSe@/ stolička 

cupboard /köb@d/ skriňa 

fridge /frIdZ/ chladnička 

radiator /reIdI"eIt@/ radiátor 

shelf /Self/ polica; regál 

shower /SaU@/ sprchovací kút; sprcha 

sink /sIÎk/ dres 

sofa /s@Uf@/ gauč 

table /teIbl/ stôl 

toilet /tOIl@t/ záchod; toaleta 

wardrobe /wO:dr@Ub/ šatník 

apple /{pl/ jablko 

banana /b@'nA:n@/ banán 

biscuit /bIskIt/ keks; sušienka 

bread /bred/ chlieb 

burger /bÆ:g@/ hamburger 

butter /böt@/ maslo 

cake /keIk/ torta; koláč 

cheese /tSi:z/ syr 

chicken /tSIkIn/ kurča 

chips /tSIps/ hranolky 

coffee /kÁfi/ káva; šálka kávy 

egg /eg/ vajíčko 

fish /fIS/ ryba; ryby 

honey /höni/ med 

ice cream /aIs kri:m/ zmrzlina 

jam /dZ{m/ džem; marmeláda 

lemonade /lem@'neId/ limonáda 

meat /mi:t/ mäso 

milk /mIlk/ mlieko 

orange juice /ÁrIndZ dZu:s/ pomarančový džús 

pizza /pi:ts@/ pizza 

salad /s{l@d/ šalát (zemiakový, ovocný ap.) 

salt /sO:lt/ soľ 

strawberry /strO:b@ri/ jahoda; jahodový 

sugar /SUg@/ cukor 

tea /ti:/ čaj; šálka čaju 

tomato /t@'mA:t@U/ paradajka 

water /wO:t@/ voda 

yoghurt /jÁg@t/ jogurt 

a bit /@ bIt/ trochu 

above /@'böv/ nad čím; vyššie než 

abroad /@'brO:d/ 

do cudziny/zahraničia;  

v cudzine/zahraničí 

accommodation /@"kAm@'deISn/ ubytovanie 

amber /{mb@/ jantár; jantárovo žltý 

amount /@'maUnt/ množstvo 

analyse /{n@laIz/ rozobrať; analyzovať 

behind /bI'haInd/ za 

boarding school /bO:dIÎ sku:l/ internátna škola (GB) 

bowl /b@Ul/ misa; miska; šálka 

cake tin /keIk tIn/ 

 calories /k{l@ri:z/ kalórie 

can of lemonade /k{n @v lem@'neId/ plechovka limonády 

chocolate bar /tSÁklIt bA:/ čokoláda (tabuľka) 

choice /tSOIs/ výber; voľba 

coat /k@Ut/ kabát 

cook /kUk/ variť; kuchár 

cream cheese /krI:m tSi:z/ krémový syr 

dairy product /de@ri prÁdökt/ mliečny výrobok 

dream /dri:m/ sen; ideál 

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

expert /ekspÆ:t/ odborník; znalec 

fast /fA:st/ rýchly; rýchlo 

fat /f{t/ tučný 

food processor /fu:d pr@Uses@/ kuchynský robot 

glass /glA:s/ sklo; sklenený pohár 

gram /gr{m/ gram 

hard /hA:d/ ťažký 

healthy /helTi/ zdravý 

i.e. /aI i:/ 

 in /In/ v; vnútri 

in front of /In frönt Áv/ pred 

inconvenient /Ink@n'vi:nI@nt/ nevyhovujúci; nevhodný 

individual /IndI'vIdZU@l/ jednotlivec; jednotlivý 

label /leIbl/ štítok; nálepka; etiketa 

low /l@U/ nízky; nízko 

low fat /l@U f{t/ nízkotučný 

medium /mi:di@m/ stredný 

near /nI@/ blízko; neďaleko 

next to /nekst t@/ vedľa; pri 

notice board /n@UtIs bO:d/ nástenka 

nutrient /nju:tri@nt/ výživná látka; živina 

of course /@v 'kO:s/ samozrejme 

on /Án/ na 

percentage /p@'sentIdZ/ percento 

ready /redi/ pripravený; nachystaný 

realise /ri:@laIz/ uvedomiť si 

recipe /resIpi/ recept 

Reference Intake /ref@r@ns InteIk/ 

 saturated /s{tS@reItId/  

 serving /sÆ:vIÎ/ porcia 

side /saId/ strana 

spoon /spu:n/ lyžica; lyžička 

spoonful /spu:nfl/ lyžička (množstvo) 

stuff /stöf/ vec(i) (všeobecne - hovorovo) 

team /ti:m/ tým; družstvo 

thirsty /TÆ:sti/ smädný 

together /t@'geD@/ dohromady; spoločne 

traffic light /tr{fIk laIt/ semafor 

under /önd@/ pod 

unhealthy /ön'helTi/ nezdravý 

wall /wO:l/ stena 

Gateway to exams: Units 3 - 4 

collect /k@'lekt/ 

zbierať; zastaviť sa pre;  

vyzdvihnúť 

collection /k@'lekSn/ zbierka; kolekcia 

expensive /Ik'spensIv/ nákladný; drahý 

popular /pÁpjUl@/ 

obľúbený; populárny;  

všeobecne rozšírený 

signature /sIgn@tS@/ podpis 

special /speSl/ špeciálny 

Unit 5 - Connected 
keyboard /ki:bO:d/ klávesnica 

monitor /mÁnIt@/ monitor 

mouse /maUs/ myš 

printer /prInt@/ tlačiareň 

scanner /sk{n@/ skener 

screen /skri:n/ obrazovka 

screensaver /skri:nseIv@r/ šetrič obrazovky 

speaker /spi:k@/ reproduktor 

mailto:/k%7Bl@ri:z/
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touchpad /tötSp{d/ 

 touch screen /tötS skri:n/ dotyková obrazovka 

USB cable /ju: es bi: keIbl/ USB kábel 

USB port /ju: es bi: pO:t/ USB port 

webcam /webk{m/ web kamera 

click on /klIk Án/ kliknúť na 

copy /kÁpI/ kopírovať; opisovať 

cut and paste /köt @n 'peIst/ 

vystrihnúť a vložiť (dáta  

na počítači) 

download /daUn'l@Ud/ 

stiahnuť a uložiť (počítačové  

dáta) 

log off /lÁg 'Áf/ odhlásiť sa 

log on /lÁg Án/ 

prihlásiť sa (do systému/do  

počítača) 

print /prInt/ vytlačiť 

save /seIv/ uložiť (na počítači) 

send an email /send i:meIl/ poslať email 

blog /blÁg/ blog 

password /pA:swÆ:d/ heslo 

search engine /sÆ:tS endZIn/ vyhľadávač (na internete) 

social network /s@US@l netwÆ:k/ sociálna sieť 

virus /vaIr@s/ vírus (počítačový) 

website /websaIt/ internetová stránka 

access /{kses/ prístup 

addictive /@'dIktIv/ návykový 

address /@'dres/ adresa; bydlisko 

already /O:l'redi/  už 

animation /{nImeIS@n/ animácia 

app /{p/ aplikácia 

audience /O:dI@ns/ diváci; publikum 

automatically /O:t@'m{tIkli/ automaticky 

background /b{kgraUnd/ pozadie; prostredie; pôvod 

basically /beIsIklI/ v podstate 

boring /bO:rIÎ/ nudný; otravný 

bullet point /bUlIt pOInt/ 

 calm /kA:m/ kľudný; tichý; kľud; ticho 

chit-chat /tSIt tS{t/ 

 comment /kÁment/ komentár; kritika 

complicated /kÁmplI"keItId/ zložitý; komplikovaný 

computer coding 
/k@m'pju:t@ 
k@UdiÎ/ počítačové kódovanie 

concisely /k@nsaIsli/ stručne 

conduct /kÁndökt/ chovanie; vedenie (činnosti) 

connect /k@'nekt/ spojiť; pripojiť 

connection /k@'nekSn/ spojenie 

data /deIt@/ dáta, údaje, fakty 

distance /dIst@ns/ vzdialenosť 

download /daUn'l@Ud/ 

stiahnuť a uložiť (počítačové  

dáta) 

electricity /Ilek'trIsIti/ elektrika 

equipment /I'kwIpm@nt/ vybavenie; výbava 

evaluate 

 

ohodnotiť 

exact /Ig'z{kt/ presný 

experiment /Ik'sperIm@nt/ pokus 

fit onto /fIt Ánt@/ 

 font /fÁnt/ font; typ písma 

font size /fÁnt saIz/ 

výška písma (v dokumente,  

worde) 

gadget /g{dZIt/ (malý) prístroj 

imagination /I"m{dZI'neISn/ predstavivosť; obrazotvornosť 

impression /Im'preSn/ dojem 

invention /In'venSn/ vynález 

length /leÎT/ dĺžka 

limit /lImIt/ hranica 

magazine /m{g@'zi:n/ časopis 

millionaire /mIlj@'ne@/ milionár 

original /@'rIdZInl/ pôvodný; originálny 

password /pA:swÆ:d/ heslo 

permission /p@'mISn/ dovolenie, povolenie 

relative /rel@tIv/ príbuzný 

security /s@'kju:rIti/ bezpečnosť 

shout /SaUt/ (za)kričať 

size /saIz/ veľkosť 

ski /ski:/ lyžovať 

slide /slaId/ diapozitív 

snack bar /sn{k bA:/ 

 transfer /tr{ns'fÆ:/ premiestniť; presunúť 

tutor /tju:t@r/ opatrovateľ; súkromný učiteľ 

unattractive /ön@'tr{ktIv/ nepekný; nezaujímavý 

via /vaI@/ cez 

visuals /vIZU@lz/ vizuálne 

Unit 6 – Good buys 
bakery /beIk@ri/ pekáreň 

bank / b{Îk / banka 

chemist’s /kemIsts/ lekárne 

clothes shop /kl@UDz SÁp/ obchod s oblečením 

jeweller’s /dZu:@l@rs/ klenotníctvo 

newsagent’s /nju:zeIdZ@nts/ 

 post office /p@Ust ÁfIs/ pošta 

shoe shop /Su: SÁp/ obchod s topánkami 

sports shop /spO:t SÁp/ obchod so športovými potrebami 

supermarket /su:p@mA:kIt/ supermarket 

cash /k{S/ 

hotové peniaze; hotovosť;  

inkasovať 

change /tSeIndZ/ zmeniť, vymeniť; zmena 

cheque /tSek/ šek 

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

customer /köst@m@/ zákazník; hosť 

price /praIs/ cena 

purse /pÆ:s/ BrE peňaženka; AmE kabelka 

sale /seIl/ predaj 

shop assistant /SÁp @'sIst@nt/ predavač 

size /saIz/ veľkosť 

wallet /wÁlIt/ (pánska) peňaženka 

boots /bu:ts/ topánky 

coat /k@Ut/ kabát 

dress /dres/ šaty (dámske) 

jacket /dZ{kIt/ sako; kabátik 

jeans /dZi:nz/ džínsy; rifle 

jumper /dZömp@/ sveter 

shirt /SÆ:t/ košeľa 

skirt /skÆ:t/ sukňa 

sweatshirt /swetSÆ:t/ mikina 

T-shirt /ti: SÆ:t/ tričko 

top /tÁp/ tričko; vrchná časť oblečenia 

trainers /treIn@z/ športové/bežecké topánky 

trousers /traUz@z/ nohavice 

accept /@k'sept/ prijať 

account /@'kaUnt/ účet 

advertising /{dv@taIzIÎ/ reklama; propagácia 

awake /@'weIk/ zobudený 

bait /beIt/ návnada, nalákať 

beauty product /bju:ti prÁdökt/ 
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brush /bröS/ kefka; štetec 

discount /dIskaUnt/ zľava 

drip /drIp/ kvapkať; odkvapkávať 

effective /I'fektIv/ faktický; skutočný 

extra /ekstr@/ naviac 

first class /fÆ:st klA:s/ 

prvá trieda (dopravného  

prostriedku) 

fix /fIks/ pripevniť; opraviť 

found /faUnd/ založiť; zriadiť 

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

item /aIt@m/ položka; kus; vec 

letter /let@/ písmeno; list 

little by little /lItl baI lItl/ kúsok po kúsku 

lost /lÁst/ stratený 

postcard /p@UstkA:d/ 

pohľadnica; korešpondenčný  

lístok 

product /prÁdökt/ výrobok; produkt 

repair /rI'pe@/ opraviť 

sale /seIl/ predaj 

sales /seIlz/ tržba; odbyt 

scientific /saI@n'tIÎfIk/ vedecký 

sell /sel/ predávať 

sign /saIn/ znamenie; znak 

special offer /speSl Áf@/ špeciálna ponuka 

technique /tek'ni:k/ pracovný postup 

throw away /Tr@U @'weI/ zahodiť; premeškať 

unnecessary /ön'nes@s@ri/ nadbytočný; zbytočný 

Gateway to exams: Units 5 - 6 

vegetarian /vedZ@'te@rI@n/ vegetarián 

group /gru:p/ skupina 

delicious /dI'lIS@s/ lahodný 

repair /rI'pe@/ opraviť 

safe /seIf/ bezpečný 

Unit 7 - Teamwork 
baseball /beIsbO:l/ baseball 

basketball /bA:skItbO:l/ basketbal 

cycling /saIklIÎ/ cyklistika 

football /fUtbO:l/ futbal; futbalová lopta 

golf /gÁlf/ golf 

gymnastics /dZIm'n{stIks/ gymnastika 

horse-riding /hO:sraIdIÎ/ jazdenie na koni 

ice hockey /aIs hÁki/ ľadový hokej 

ice-skating /aIs skeItIÎ/ korčuľovanie (na ľade) 

judo /dZu:d@U/ džudo 

rugby /rögbi/ ragby 

skiing /ski:IÎ/ lyžovanie 

swimming /swImIÎ/ plávanie 

tennis /tenIs/ tenis 

volleyball /vÁlIbO:l/ volejbal 

champion /tS{mpi@n/ šampión 

competition /kÁmp@'tISn/ súťaž 

cup /köp/ hrnček 

final /faIn@l/ finále 

match /m{tS/ zápas 

medal /medl/ medaila 

player /pleI@/ hráč 

prize /praIz/ cena; výhra 

race /reIs/ závod 

referee /ref@'ri:/ 

rozhodca; sudca; robiť  

rozhodcu 

team /ti:m/ tým; družstvo 

winner /wIn@/ víťaz 

climber /klaIm@/ lezec 

cyclist /saIklIst/ cyklista 

driver /draIv@/ vodič 

gymnast /dZImn{st/ gymnasta 

player /pleI@/ hráč 

rider /raId@r/ jazdec 

runner /rön@/ bežec 

skater /skeIt@/ korčuliar 

skier /skI@/ lyžiar 

swimmer /swIm@/ plavec 

active /{ktIv/ aktívny, energický 

ago /@'g@U/ pred (časovo) 

army /A:mi/ armáda 

atmosphere /{tm@sfI@/ atmosféra; nálada; ovzdušie 

can’t stand /kA:nt st{nd/ nemôcť vystáť; neznášať 

Christmas /krIsm@s/ Vianoce 

competitive /k@m'pet@tIv/  súťaživý; konkurenčný 

constructively /k@nströktIvli/ konštruktívne 

contribute /k@n'trIbju:t/ prispievať 

crafts /krafts/ ručná práca 

dead /ded/ mŕtvy 

depend /dI'pend/ závisieť; záležať 

design /dI'zaIn/ 

navrhnúť; projektovať;  

(na)plánovať 

dinosaur /daIn@sO:/ dinosaurus 

effect /I'fekt/ účinok; uskutočniť; previesť 

fact /f{kt/ skutočnosť, fakt 

feeling /fi:lIÎ/ cit; pocit 

field /fi:ld/ pole; ihrisko 

fighting /faItIÎ/ boj; bitka; bojovanie 

find out /faInd aUt/ zistiť; objaviť; vypátrať 

general /dZen@rl/ (vše)obecný 

gentleman /dZentlm@n/ gentleman 

happen /h{p@n/ stať sa; prihodiť sa 

interrupt /Int@röpt/ prerušiť; rušiť 

king /kIÎ/ kráľ 

mad about /m{d @'baUt/ blázon (do niečoho) 

make a contribution 
/meIk { 
kÁntrIbju:S@n/ prispieť 

make somebody 
mad 

/meIk sömb@di 
m{d/ 

 marathon /m{r@T@n/ maratón 

No-man’s Land /n@U m{nz l{nd/ krajina nikoho 

order /O:d@/ nariadiť; objednať 

origin /ÁrIdZIn/ pôvod 

pair /pe@/ pár; dvojica 

participate /pA:'tIs@peIt/ zúčastniť sa 

particularly /p@'tIkj@l@li/ zvlášť; obzvlášť 

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

pick up /pIk öp/ vyzdvihnúť 

respect /rI'spekt/ ohľad; hľadisko 

role /r@Ul/ úloha 

role model /r@Ul mÁdl/ príklad; idol; vzor 

salary /s{l@ri/ (stály) plat 

Scottish /skÁtIS/ škótsky 

second-hand /sek@nd'h{nd/ z druhej ruky 

serious /sI@rI@s/ vážny; uzavretý 

soldier /s@UldZ@/ vojak 

solution /s@'lu:Sn/ riešenie 

strong /strÁÎ/ silný 
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suddenly /södnli/ náhle; neočakávane 

talent /t{l@nt/ nadanie; talent 

task /tA:sk/ úloha 

terrible /terIbl/ hrozný; strašný 

traditionally /tr@'dIS@nli/ tradične 

train /treIn/ trénovať 

training /treInIÎ/ tréning; výcvik; výučba 

war /wO:/ vojna; boj 

Unit 8 – Great job! 
builder /bIld@/ stavbár 

bus driver /bös draIv@/ vodič autobusu 

businessman /bIzn@sm{n/  podnikateľ 

businesswoman /bIzn@swUm@n/ podnikateľka 

chef /Sef/ šéfkuchár 

engineer /endZI'nI@/ inžinier; technik 

hairdresser /he@dres@/ kaderník; kaderníčka 

mechanic /m@'k{nIk/ mechanik 

nurse /nÆ:s/ 

zdravotná sestra;  

ošetrovateľka 

shop assistant /SÁp @'sIst@nt/ predavač 

waiter /weIt@/ čašník; vrchný 

waitress /weItr@s/ čašníčka; servírka 

calm /kA:m/ kľudný; tichý; kľud; ticho 

cheerful /tSI@f@l/ veselý; radostný 

clever /klev@/ chytrý; bystrý 

creative /krI'eItIv/ tvorivý 

friendly /frendli/ priateľský 

hard-working /hA:d 'wÆ:kIÎ/ pracovitý 

kind /kaInd/ láskavý; prívetivý; vľúdny 

responsible /rI'spÁns@bl/ (z)odpovedný 

badly-paid /b{dli peId/ zle platený 

full-time /fUl taIm/ na plný úväzok 

indoor /IndO:/ 

zastrešený; krytý;  

nachádzajúci sa v budove 

outdoor /aUtdO:/ 

nachádzajúci sa/určený  

na použitie vonku 

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

skilled /skIld/ šikovný 

unskilled /önskIld/ nekvalifikovaný 

well-paid /wel 'peId/ dobre platený 

abilities /@'bIl@ti:s/ možnosti 

administrative /@dmInIstr@tIv/ administratíva 

advice /@d'vaIs/ rada 

airline /e@laIn/  letecká linka 

anywhere /enIwe@/ 

nikam, nikde (v spojení so  

záporom) 

application /{plIkeISn/ žiadosť; prihláška 

apply for /@'plaI f@/ žiadať o 

astronaut /{str@nO:t / kozmonaut 

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

brilliant /brIlI@nt/ 

vynikajúci; báječný; veľmi  

nadaný 

busy /bIzi/ zaneprázdnený; rušný 

by plane /baI pleIn/ lietadlom 

caring /ke@rIÎ/ starostlivý; starajúci sa 

change your mind /tSeIndZ j@ 'maInd/ zmeniť názor; rozmyslieť sa 

comic /kÁmIk/ humorný; komik 

company /kömp@ni/ spoločnosť 

congratulations /k@n"gr{tS@'leISn/ blahoprianie; gratulácia 

construction /k@n'strökSn/ konštrukcia; výklad 

cost /kÁst/ stáť (o peniazoch) 

emotionally /Im@US@n@li/ citovo 

experience /Ik'spI@ri@ns/ zážitok 

head /hed/ hlava 

job shadow /dZÁb S{d@U/ 

 league /li:g/ liga 

menu /menju:/ jedálny lístok 

minimum /mInIm@m/ minimum 

news /nju:z/ správa; správy 

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

organisation /O:g@naI'zeISn/ organizácia 

panic /p{nIk/ zdesenie; zmätkovať 

physically /fIzIkli/ fyzicky 

prize /praIz/ cena; výhra 

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

record shop /rekO:d SÁp/ obchod s hudobninami 

service /sÆ:vIs/ služba 

skill /skIl/ schopnosť; šikovnosť 

somebody else /sömb@di els/ niekto iný 

space /speIs/ priestor; voľná plocha; miesto 

success /s@k'ses/ úspech 

technical /teknIkl/ technický 

ticket /tIkIt/ cestovný lístok 

time off /taIm 'Áf/ voľný čas 

truth /tru:T/ pravda 

Gateway to exams: Units 7 - 8 

chef /Sef/ šéfkuchár 

coach /k@UtS/ autobus; tréner 

gymnast /dZImn{st/ gymnasta 

hockey /hÁki/ hokej 

individually /IndI'vIdZU@lI/ jednotlivo; samotne 

normal /nO:ml/ obyčajný; normálny 

young /jöÎ/ mladý 

Unit 9 – Mother nature 
antelope /{ntIl@Up/ antilopa 

beetle /bi:tl/ chrobák 

cheetah /tSi:t@/ leopard 

frog /frÁg/ žaba 

kangaroo /k{Îg@'ru:/ klokan 

penguin /peÎgwIn/ tučniak 

rhino /rIn@U/ nosorožec 

rhinoceros /raI'nÁs@r@s/ nosorožec  

whale /weIl/ veľryba 

arm /A:m/ rameno; ruka 

finger /fIÎg@/ prst 

feet /fi:t/ nohy (chodidlá) 

foot /fUt/ noha; chodidlo 

hand /h{nd/ ruka 

head /hed/ hlava 

horn /hO:n/ roh 

leg /leg/ noha 

neck /nek/ krk; hrdlo; šija 

stomach /stöm@k/ žalúdok; brucho 

tail /teIl/ chvost 

toe /t@U/ prst (na nohe) 

wing /wIÎ/ krídlo 

beach /bi:tS/ pláž; morský breh 

desert /dez@t/ púšť 

forest /fÁrIst/ les; prales 

island /aIl@nd/ ostrov; ostrovček 

lake /leIk/ jazero 
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mountain /maUntIn/ hora 

ocean /@USn/ oceán; more 

river /rIv@/ rieka 

sea /si:/ more 

waterfall /wO:t@fO:l/ vodopád 

across /@'krÁs/ cez 

action plan /{kSn pl{n/ akčný plán 

adventure /@d'ventS@/ dobrodružstvo 

aerial /e@rI@l/ anténa 

aggressive /@'gresIv/ agresívny; útočný 

alive /@'laIv/ živý; nažive 

alone /@'l@Un/ sám; samotný 

around /@'raUnd/ okolo 

be able to /bi: eIbl t@/ byť schopný 

biodegradable 
/baI@UdIgreId@b@l
/ biologicky rozložiteľný 

cancer /k{ns@/ rakovina 

character /k{r@kt@/ postava (v lit. a film. diele) 

charity /tS{rIti/ dobročinná činnosť 

chemical /kemIkl/ chemikálie; preparát  

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

compete /k@mpi:t/ súperiť; súťažiť 

continent /kÁntIn@nt/ svetadiel 

continental /kÁntInent@l/ kontinentálne 

die /daI/ umrieť; zomrieť 

dive /daIv/ potápať sa; skákať do vody 

dome /d@Um/ dóm 

dry /draI/ suchý; sucho 

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

escape /I'skeIp/ utiecť 

expedition /eksp@'dISn/ výprava; odoslanie 

explorer /Ik'splO:r@/ 

prieskumník; cestovateľ;  

bádateľ 

fit /fIt/ hodiť sa; zapadať; vyhovovať 

floor /flO:/ podlaha 

fly /flaI/ letieť; lietať 

garbage /gA:bIdZ/ odpadky; smetie 

goldfish /g@UldfIS/ zlatá (akváriová) rybka 

guide /gaId/ sprievodca 

heart /hA:t/ srdce; srdcový 

heavy /hevi/ ťažký; majúci veľkú hmotnosť 

hole /h@Ul/ diera 

hunt /hönt/ pátrať; naháňať; loviť 

hunter /hönt@/ lovec 

in comparison with 
/In k@mp{rIs@n 
wIT/ v porovnaní s 

jump /dZömp/ skočiť; skákať 

killer whale /kIl@ weIl/ kosatka 

land /l{nd/ pristáť 

length /leÎT/ dĺžka 

lift /lIft/ výťah; zvezenie v aute 

mammal /m{ml/ cicavec 

marine /m@'ri:n/ morský, námorný 

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

noise /nOIz/ hluk 

North Pole /nO:T p@Ul/ Severný Pól 

operation /Áp@'reISn/ operácia 

parrot /p{r@t/ papagáj 

patch /p{tS/ náplasť 

period /pI@ri@d/ vyučovacia hodina; obdobie 

piranha /pI'rA:n@/ piraňa 

plastic /pl{stIk/ umelá hmota; plast; plastový 

platform /pl{tfO:m/ nástupište 

pollution /p@'lu:S@n/ znečistenie; zašpinenie 

populated /pÁpjUleItId/ osídlený 

powerful /paU@f@l/ mocný; silný  

protect /pr@'tekt/ chrániť; ochraňovať 

recycle /rI'saIkl/ recyklovať 

reduce /rI'dju:s/ znížiť; obmedziť 

region /ri:dZ@n/ kraj; oblasť; územie 

rubbish /röbIS/ smetie; odpadky 

seabird /si:bÆ:d/ morský vták 

shark /SA:k/  žralok 

snake /sneIk/ had 

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

speed /spi:d/ rýchlosť 

toxic /tÁksIk/ toxický 

tropical /trÁpIkl/ tropický 

turtle /tÆ:tl/ korytnačka 

walkway /wO:kweI/ chodník 

water filter /wO:t@ fIlt@/ vodný filter 

weight /weIt/ váha 

Unit 10 – Holiday planner 
cloudy /klaUdi/ zamračený 

cold /k@Uld/ 

chladný; neosobný; studený;  

chladno; zima (stav počasia) 

hot /hÁt/ horúci; horúco 

raining /reInIÎ/ prší 

snowing /sn@UiÎ/ sneží 

stormy /stO:mi/ búrlivý 

sunny /söni/ slnečno 

warm /wO:m/ teplý; teplo 

windy /wIndi/ veterno 

gloves /glövz/ rukavice 

guidebook /gaId bUk/ sprievodca (kniha) 

passport /pA:spO:t/ (cestovný) pas 

suitcase /su:tkeIs/ kufor; batožina 

sunglasses /sönglA:sIz/ slnečné okuliare 

sunscreen /sönskri:n/ krém na opaľovanie 

swimming trunks /swImIÎ tröÎks/ (pánske) plavky 

swimsuit /swImsu:t/ (dámske) plavky 

umbrella /öm'brel@/ dáždnik; slnečník 

boat /b@Ut/ čln; loď(ka) 

bus /bös/ autobus 

car /kA:/ (osobný) auto(mobil) 

helicopter /helIkÁpt@/ helikoptéra 

motorbike /m@Ut@baIk/ motorka 

plane /pleIn/ lietadlo 

taxi /t{ksi/ taxi; taxík 

train /treIn/ vlak 

tram /tr{m/ električka 

underground /önd@graUnd/ podzemná dráha; metro 

Afghan /{fg{n/ afganský 

Angle /{Îgl/ uhol 

autumn /O:t@m/ jeseň 

Bajan /beIdZ@n/ 

 Bangladeshi /bA:Îl@'deSi:/ bangladéšsky 

below /bI'l@U / pod; dole; nižšie 

bind /baInd/ lemovať 

bitter /bIt@/ horký 

blend /blend/ (z)miešať; miesiť 

Bosnian /bozni:@n/ bosniansky 

cause /kO:z/ spôsobiť, príčina, dôvod 
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Celt /kelt/ Kelt 

chance /tSA:ns/ šanca 

Chilean /tSI'li:@n/ čilský 

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

conqueror /kÁÎk@r@r/ dobyvateľ 

culture /költS@/ kultúra 

damage /d{mIdZ/ škoda; poškodiť 

Dominican /d@mInIk@n/ dominikánsky 

dreadlocks /dredlÁks/ dredy 

drive /draIv/ riadiť (auto); ísť (v aute apod.) 

equality /I'kwÁlIti/ rovnosť 

Ethiopian /i:Ti'@Upi@n/ Etiópčan; etiópsky 

express /Iks'pres/ vyjadriť (sa) 

fine /faIn/ v poriadku; skvelý 

flamingo /fl@'mIng@U/ flamengo 

flourish /flöriS/ prekvitať 

frock /frÁk/ šatôčky 

get fit /get fIt/ dostať sa do dobrej kondície 

Guyanese /gaI@'ni:z/ 

 heat /hi:t/ ohriať;teplota (stupeň zohriatia) 

high-rise /haI raIz/ vežiak; výšková budova 

Hindi /hIndi/ hindčina 

hype /haIp/ 

 in-between /In bI'twi:n/ medzi 

Iraqi /Ira:ki/ Iračan; iracký 

Jamaican /dZ@'meik@n/ Jamajčan; jamajský 

Japanese /dZ{p@'ni:z/ 

Japon/ec(ka); japonský;  

japončina 

justice /dZöstIs/ spravodlivosť 

Jute /dZu:t/ 

 keen /ki:n/ nadšený; vášnivý 

Kurdish /kÆ:diS/ Kurd; kurdský 

Maasai /mA:'sA:i/ Masaj; masajský 

Malaysian /m@'leiZ@n/ Malajzijčan; malajský 

melting pot /meltIÎ pÁt/ 

 message /mesIdZ/ odkaz; správa 

Nigerian /naI'dZi:rI:@n/ Nigérijčan; nigérijský 

Norman /nO:rm@n/ 

 overrun /@Uv@rön/ obsadiť 

pain /peIn/ bolesť; bolesti 

Pakistani /pA:kistA:ni/ Pakistanec; pakistanský 

Palestinian /p{l@stIni@n/ Palestínčan; palestínsky 

peak time /pi:k taIm/ špička 

Pict /pIkt/ 

 poem /p@UIm/ báseň 

poet /p@UIt/ poet 

poetry /p@U@tri/ poézia 

pray /preI/ modliť sa 

remove /rI'mu:v/ odstrániť; vybrať 

rhyme /raIm/ rým 

Roman /r@Um@n/ rímsky 

Sadhu /sA:du:/ 

 safari /s@'fA:ri/ safari 

Saxon /s{ks@n/ saský 

settle /setl/ vyrovnať (účet) 

Silures /'sIlI@ri:z/ 

 simmer /sIm@/ vrieť 

sit around /sIt @'raUnd/ posedávať okolo 

Somalian /sO:mÁ:li:@n/ somálsky 

sort /sO:t/ druh; typ; triediť 

spare time /spe@ taIm/ voľný čas 

spice /spaIs/ korenie 

spread /spred/ namazať; rozprestrieť 

spring /sprIÎ/ jar 

sprinkle /sprIÎk@l/ posypať 

Sri Lankan /sri: 'lA:Îk@n/ zo Srí Lanky 

stereotype /sterI@taIp/ 

tradičný/zjednodušená/ustálená  

predstava; konvencia 

stir /stÆ:/ (za)miešať 

Sudanese /su:d'ni:z/ sudánsky 

summer /söm@/ leto 

summer camp /söm@ "k{mp/ tábor 

sure /SU@/ istý; iste 

taste /teIst/ chuť; chutnať 

the Tube /D@ tju:b/ 

 too /tu:/ veľmi; príliš 

Trinidadian /trInI'deIdi:@n/ 

 trip /trIp/ výlet; zájazd 

turn up /tÆ:n öp/ objaviť sa 

unequal /ön'i:kw@l/ nerovný; nerovnomerný 

unity /ju:n@ti/ jednota 

unpleasant /ön'pleznt/ nepríjemný; neprívetivý 

variety /v@'raI@ti/ 

rôznorodosť; (~ of) rôzne,  

rôznorodé 

verse /vÆ:s/ verš 

Vietnamese /vietnö'mi:z/ vietnamský 

vigorously /vIg@r@sli/ energicky 

Viking /vaIkIÎ/ Viking; vikingský 

want for /wÁnt fO:/ 

 warning /wO:nIÎ/ varovanie 

winter /wInt@/ zima 

wise /waIs/ múdry 
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alive /@'laIv/ živý; nažive 

darker /dA:k@r/ tmavší 

deepest /di:pist/ hlbší 

extremely /Iks'tri:mli/ nesmierne; neobyčajne 

moon /mu:n/ mesiac 

ocean /@USn/ oceán; more 

rainforest /reIn'fÁrIst/ dažďový prales 

submarine /söbm@ri:n/ ponorka 

suitcase /su:tkeIs/ kufor; batožina 

uncomfortable /ön'kömft@bl/ nepohodlný 
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