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Code Green B1+
Unit 1 – What’s my line?
builder
chef
firefighter
interpreter
journalist
lawyer
model maker
nurse
office worker
postal worker
teacher
translator
vet
zoo-keeper
aggressive
arrogant
big-headed
bossy
cheerful
creative
efficient
energetic
hard-working
imaginative
moody
outgoing
patient
reliable
responsible
selfish
sociable
(well-) organized
curly
dark
fair
long
pointed
round
straight
thick
thin
turned-up
wavy

stavbár
šéfkuchár
požiarnik; hasič
prekladateľ; tlmočník
žurnalista; novinár
právnik
modelár (výrobca
LãflÇä=ãÉfâ]L=
modelov)
Lå‰WëL=
zdravotná sestra
LflÑáë=ï‰Wâ]L=
pracovník kancelárie
Lé]rëíä=ï‰Wâ]L= pracovník pošty
LíáWíp]L=
učiteľ
LíêôåëDäÉfí]L=
prekladateľ
LîÉíL=
veterinár
LòìW=âáWé]L=
pracovník v zoo
L]DÖêÉëfîL=
agresívny; útočný
Lôê]Ö]åíL=
arogantný
LÄfÖ=ÜÉÇfÇL=
domýšľavý
LÄflëfL=
panovačný
Lípf]Ñ]äL=
veselý; radostný
LâêfDÉfífîL=
tvorivý; tvoriaci
LfDÑfpåíL=
výkonný; schopný
LÉå]DÇwÉífâL=
čulý; aktívny; energický
LÜ^WÇ=Dï‰WâfÏL= pracovitý
LfDãôÇwfå]ífîL= nápadný; vynaliezavý
LãìWÇfL=
náladový
L~ríDÖ]rfÏL=
spoločenský; otvorený
LéÉfp]åíL=
trpezlivý
LêfDä~f]ÄäL=
spoľahlivý; hodnoverný
LêfDëéflåë]ÄäL=
zodpovedný
LëÉäÑfpL=
sebecký
Lë]rp]ÄäL=
spoločenský; družný
LïÉä=lWÖ]å~fòÇL= (dobre) organizovaný
Lâ‰WäáL=
kučeravý; vlnitý
LÇ^WâL=
tmavý; tma
LÑÉ]L=
svetlý
LäflÏL=
dlhý; dlho
LélfåífÇL=
špicatý; ostrý
Lê~råÇL=
guľatý; zaoblený
LëíêÉfíL=
rovný; priamy
LqfâL=
tlstý
LqfåL=
tenký
Lí‰WåÇD¾éL=
obrátený nahor
LïÉfîfL=
vlnitý; zvlnený
dychtivý; úzkostlivý;
LôÏâp]ëL=
naplnený obavami
Lâ]Dêf]ò=flÑfë]L=
profesijný poradca
LÇ¾äL=
nezaujímavý; jednotvárny
LÑ]ê=DÉfÇwfòL=
(na) veky
LfêfíÉfí]ÇL=
podráždený; popudený
LÄfäÇ]L=
LpÉÑL=
LÑ~f]Ñ~fí]L=
LfåDí‰Wéêfí]L=
LÇw‰Wå]äfëíL=
LälWà]L=

anxious
careers officer
dull
for ages
irritated
It doesn't appeal to
me
L]DéáWäL=
It had never
occurred to me
Lflâ‰WÇL=
occupation
LflâàìDéÉfpåL=

mňa sa to netýka
Nikdy sa mi to nestalo
zamestnanie

Unit 2 – A place to call home
block of flats

LÄäflâ=]î=ÑäôíëL=
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panelák

country house
farmhouse
field
garden

Lâ¾åíêá=Ü~ìëL=
LÑ^WãÜ~ìëL=
LÑáWäÇL=
LÖ^WÇåL=
LÇwfãLëélWíë=
gym/sports centre ëÉåí]L=
industrial area
LfåÇ¾ëíêá]ä=É]êf]L=
Lã¾äíféäÉâë=
multiplex cinema ëfåÉã]L=
multi-storey car Lã¾äíf=ëílWêá=â^W=
park
é^WâL=
rural
Lêr]ê]äL=

vidiecky dom
farma
pole
záhrada
telocvičňa; športové
centrum
priemyselná oblasť
multi-plexné kino
poschodové parkovisko
vidiecky

shopping centre /
mall
skyscraper
urban
busy
dangerous
depressing
dull
exciting
green
historic
interesting
lively
lovely
modern
noisy
peaceful
pleasant
polluted
quiet
safe
be home
homeless

LpfléfÏ=ëÉåí]LãlWäL=obchodné centrum
Lëâ~fëâêÉfé]L=
mrakodrap
L‰WÄ]åL=
mestský
LÄfòáL=
zaneprázdnený; rušný
LÇÉfåÇw]ê]ëL=
nebezpečný
LÇfDéêÉëfÏL=
skľučujúci; deprimujúci
LÇ¾äL=
nezaujímavý; jednotvárny
LfâDë~fífÏL=
vzrušujúci
LÖêáWåL=
zelený
LÜfëDíflêfâL=
historický
Lfåíê]ëífÏL=
zaujímavý
Lä~fîäáL=
rušný; živý
Lä¾îäáL=
pôvabný; príjemný
LãflÇåL=
moderný
LålfòáL=
hlučný
LéáWëÑ]äL=
pokojný; tichý; nerušený
LéäÉòåíL=
príjemný
Lé]DäìWífÇL=
znečistený
Lâï~f]íL=
tichý; pokojný
LëÉfÑL=
bezpečný
LÄáW=Ü]rãL=
byť doma
LÜ]rãä]ëL=
bez domova

homemade

LÜ]rããÉfÇL=

homesick
hometown
household
housewarming
housewife
housework
leave home
play (match) at
home
do the cooking
do the household
shopping
do the ironing
do the laundry
do the washing-up
lay the table
load the
dishwasher
make your bed
take the rubbish
out
tidy your room
walk the dog

LÜ]rãëfâL=
LÜ]rãí~råL=
LÜ~rë?Ü]räÇL=
LÜ~rëïlWãfÏL=
LÜ~rëï~fÑL=
LÜ~rëï‰WâL=
LäáWî=DÜ]rãL=
LãôípL=
LârâfÏL=

domáci; podomácky
vyrobené
smútiaci po domove;
nostalgický
rodné mesto
domácnosť
kolaudácia
žena v domácnosti
domáce práce
odísť z domu
hrať (zápas) na domácej
pôde
variť

LpfléfÏL=
L~f]åfÏL=
LälWåÇêáL=
LïflpfÏ=¾éL=
LäÉf=a]=íÉfÄ]äL=

nakupovať do domácnosti
žehliť
prať
umývať riad
prestrieť stôl

Lä]rÇ=a]=Çfpïflp]L=naplniť umývačku riadu
LÄÉÇL=
ustlať posteľ
Lê¾ÄfpL=
Lí~fÇfL=
LÇflÖL=

vyniesť odpadky
upratať si izbu
venčiť psa

pre učiteľov: doplnkové materiály zdarma na www.macmillanenglish.com/code

Code Green B1+

water the
plants/garden
come over
do up
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poliať rastliny/záhradu
prepadnúť; pocítiť
opraviť; vylepšiť
zastaviť sa; zaskočiť (za
drop by
LÇêflé=DÄ~fL=
kým)
zastaviť sa; zaskočiť (za
drop in
LÇêflé=fåL=
kým)
stay in
LëíÉf=DfåL=
zostať doma
throw out
Lqê]r=D~ríL=
zamietnuť
ceiling
LëáWäfÏL=
strop
colourful
Lâ¾ä]ÑäL=
pestrý; zaujímavý; osobitý
decorative features LÇÉâê]ífî=ÑáWíp]òL= dekoračné črty
impressive design
roof
staircase
the inside
the outside
wall
appreciate
creepy-crawlies
grow accustomed
to
hunting
luxury
reassured
shelter
wilderness

Léä~WåíëLÖ^WÇåL=
Lâ¾ã=D]rî]L=
LÇìW=¾éL=

LfãDéêÉëfî=
ÇfDò~fåL=
LêìWÑL=
LëíÉ]âÉfëL=
LaáW=fåDë~fÇL=
LaáW=~ríDë~fÇL=
LïlWäL=
L]DéêáWpfÉfíL=
LâêáWéá=âêlWäáWòL=

pôsobivý dizajn
strecha
schodisko
vo vnútri
vonku
stena
oceniť/oceňovať; vážiť si
háveď

L]Dâ¾ëí]ãÇL=
LÜ¾åífÏL=
Lä¾âp]êáL=
LêáW]Dpr]ÇL=
LpÉäí]L=
LïfäÇ]å]ëL

zvykať si
lov; hon
luxus; prepych
pokojný; uistený
(ú)kryt; prístrešie; útočisko
divočina

=

Unit 3 – Learning for life
do well
follow rules
get into trouble

LÇìW=DïÉäL=
prosperovať
LÑflä]r=êìWäòL=
držať sa pravidiel
LÖÉí=fåí]=Díê¾ÄäL= dostať sa do problémov

get suspended
lose interest
pass exams
pay attention
play truant
show interest
work hard
costume
deadline
evening classes
finish line
individual
lesson
occupational
open day
private school

Lë]DëéÉåÇfÇL=
LäìWò=fåíê]ëíL=
Lé^Wë=fÖDòôãëL=
LéÉf=]DíÉåpåL=
LéäÉf=DíêìW]åíL=
Lp]r=fåíê]ëíL=
Lï‰Wâ=Ü^WÇL=
LâflëíàìWãL=
LÇÉÇä~fåL=
LáWîåfÏ=âä^WëfòL=
LÑfåfp=ä~fåL=
LfåÇfDîfÇwr]äL=
LäÉëåL=
LflâàrDéÉfp]åäL=
L]réå=ÇÉfL=
Léê~fîfí=ëâìWäL=

public school
season
state school
term
uniform
vocational
adolescent
age group
assistant
head
helper

Lé¾Ääfâ=ëâìWäL=
LëáWòåL=
LëíÉfí=ëâìWäL=
Lí‰WãL=
LàìWåfÑlWãL=
Lî]rDâÉfp]å]äL
LôÇ]DäÉëåíL=
LÉfÇw=ÖêìWéL=
L]Dëfëí]åíL=
LÜÉÇL=
LÜÉäé]L=
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=

byť vylúčený; byť
pozbavený funkcie
stratiť záujem
urobiť skúšku
všímať si; dávať si pozor
chodiť poza školu
ukázať záujem
tvrdo pracovať
kostým; kroj
konečný/posledný termín
večerné kurzy
cieľová páska
jednotlivý
hodina
pracovný; zamestnanecký
deň otvorených dverí
súkromná škola
súkromná stredná škola
(GB); štátna stredná škola
(US)
ročné obdobie
štátna škola
semester
uniforma
pracovný; zamestnanecký
dospievajúci
veková skupina
pomocník; spolupracovník
byť v čele; viesť
pomocník

peers
principal
sibling (s)
teenager
break up

rovesníci
riaditeľ
súrodenec (súrodenci)
teenager; -násť ročný/á
rozísť sa
byť zaradený; byť
get marked down Lã^WâíL=
zaškatuľkovaný
give back
LÖfî=ÄôâL=
vrátiť späť
hand in
LÜôåÇ=DfåL=
podať (formulár); odovzdať
hand out
LÜôåÇ=D~ríL=
(roz)dávať; vydávať
take up
LíÉfâ=D¾éL=
zabrať; zaberať
addicted
L]DÇfâífÇL=
závislý; oddaný
far-flung
LÑ^W=Ñä¾ÏL=
vzdialený; odľahlý
state-of-the-art
LëíÉfí=]î=aáW=^WíL= najmodernejší
stroll
Lëíê]räL=
prechádzať; prechádzať sa
the only
requirement
LêfDâï~f]ã]åíL= jediná požiadavka
the possibilities are L?éflë]DÄfä]ífL=
endless
LÉåÇä]ëL=
možnosti sú nekonečné
They're history.
LÜfëíêáL=
zmiznúť naveky
virtual
Lî‰Wípr]äL=
virtuálny
Léf]òL
Léêfåë]éäL
LëfÄäfÏL=
LíáWåÉfÇw]L=
LÄêÉfâ=¾éL=
=

=

Unit 4 – The world of science and
technology
amount
astronomy
biology
breakthrough
cell
chemical
chemistry
conduct
discover
discovery
earthquake
experiment
gas
geology
height
invent
invention
laboratory
length
liquid
litre
mathematics
measure
physics
planet
powder
research
rock
scientific
solar system
solid
space
star
stone
theory

L]Dã~råíL=
L]Dëíêflå]ãáL
LÄ~fDflä]ÇwáL=
LÄêÉfâqêìWL=
LëÉäL=
LâÉãfâäL=
LâÉãfëíêáL=
Lâ]åDÇ¾âíL=
LÇfëDâ¾î]L=
LÇfëDâ¾î]êfL=
L‰WqâïÉfâL=
LfâDëéÉêfã]åíL=
LÖôëL=
LÇwáWDflä]ÇwáL=
LÜ~fíL=
LfåDîÉåíL=
LfåDîÉåpåL=
Lä]DÄflê]íêáL=
LäÉÏqL=
LäfâïfÇL=
LäáWí]L=
Lãôq]DãôífâëL=
LãÉw]L=
LÑfòfâëL=
LéäôåfíL=
Lé~rÇ]L=
LêfDë‰WípL=
LêflâL=
Lë~f]åDífÏÑfâL=
Lë]rä]=ëfëí]ãL=
LëfläfÇL=
LëéÉfëL=
Lëí^WL=
Lëí]råL=
Lqf]êáL=

volume
weight

LîfläàìWãL=
LïÉfíL=

=

množstvo
astronómia
biológia
prelom
bunka
chemikália; preparát
chémia
viesť
objaviť
objav; zistenie; odhalenie
zemetrasenie
pokus
plyn
geológia
výška
vynájsť; vymyslieť
vynález
laboratórium
dĺžka
tekutý; tekutina
liter
matematika
miera; merať
fyzika
planéta
prášok
výskum
skala; balvan
vedecky
solárny systém
pevný; tuhý
priestor
hviezda
kameň
teória
hlasitosť; diel; zväzok
(knihy)
váha
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width
access

LïfÇqL=
LôâëÉëL=
LÇÉëâíflé=
desktop (computer)â]ãDéàìWí]L=
document
LÇflâàã]åíL=
email
LáWãÉfäL=
enter
LÉåí]L=
illegally
LfDäáWÖ]äáL=
insert
LfåDë‰WíL=
internet
Lfåí]åÉíL=
key
LâáWL=
keyboard
LâáWÄlWÇL=
laptop (computer) LäôéífléL=
make a copy (of) LâfléáL=
mouse
Lã~rëL=
moveable
LãìWî]ÄäL=

online
portable
press
printer
scanner
screen
surf
the Web
back up
click on
hack into
log into
plug (sth) into
set up
creature
evolution
fossil
question
rate
scar

LflåDä~fåL=
LélWí]ÄäL=
LéêÉëL=
Léêfåí]L=
Lëâôå]L=
LëâêáWåL=
Lë‰WÑL=
LïÉÄL=
LÄôâ=¾éL=
LâäfâL=
LÜôâ=fåíìWL=
LäflÖL=
Léä¾ÖL=
LëÉíD¾éL=
LâêfWíp]L=
L?áWî]DäìWpåL=
LÑflëäL=
LâïÉëíp]åL=
LêÉfíL=
Lëâ^WL=

sceptical
species

LëâÉéífâäL=
LëéáWpáWòL=

šírka
prístup
plocha (na počítači)
dokument; materiál
email
vstúpiť
nelegálne; protiprávne
vložiť
internet
kľúč
klávesnica
laptop; notebook (počítač)
(o)kopírovať
myš
pohyblivý
pripojený (k počítačovej
sieti)
prenosný; kufríkový
stisnúť; stlačiť (tlačidlo)
tlačiareň
skener
paraván; obrazovka
príboj; vlnobitie
sieť (počítačová)
podporovať; podoprieť
kliknúť (na)
napadnúť server
pripojiť sa; prihlásiť sa
(za)strčiť; zapnúť
vyraziť (na cestu)
stvorenie
vývoj; evolúcia
fosília; skamenelina
otázka
miera; tempo; stupeň
jazva
skeptický; majúci
pochybnosti
druh; trieda (živočíchov)

Unit 5 – Holidays with a difference!
boarding pass

palubný lístok
ubytovať sa (v hoteli a
check in
LípÉâ=fåL=
pod.)
jetlag
LÇwÉí?äôÖL=
pásmová choroba
journey
LÇw‰WåáL=
cesta
line
Lä~fåL=
telefónne spojenie
lorry
LäflêáL=
dodávka
peak hour traffic LéáWâ=~r]=íêôÑfâL= dopravná špička
queue
LâàìWL=
stáť v rade
rickshaw
Lêfâ?plWL=
rikša
semi-trailer
LëÉãá=íêÉfä]L=
náves; súprava s návesom
traffic jam
LíêôÑfâ=ÇwôãL= dopravná zápcha
travel
LíêôîäL=
cestovať
trip
LíêféL=
výlet; zájazd
voyage
LîlffÇwL=
plavba; cesta
yacht
LàflíL=
jachta
ancient ruin
LÉfåpåí=êìWfåL=
starobylá zrúcanina
L?^Wâá]DäflÇwfâä= vykopávky; archeologické
archaeological site ë~fíL=
nálezisko
castle
Lâ^WëäL=
hrad; zámok
cathedral
Lâ]DqáWÇê]äL=
katedrála
LÄlWÇfÏ=é^WëL=
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church
monument
museum
palace
apartment
bed and breakfast
(B & B)
campsite
double room
eat in
eat out
en suite
(bathroom)
equipped
five-star hotel
guest
guesthouse
luxury
rough it
self-catering
single room
sleeping bag
stay
tent
youth hostel
bike helmet
bike ride
bus ride
bus station
bus stop
bus ticket
foreign country
guided tour
hotel room
motorbike
private tour
private transport
railway station
train station
train ticket
walking tour
by bus
go abroad
go on holiday
abroad
go sightseeing
go to a foreign
country
miss the bus
on foot
set off
sights

Líp‰WípL=
Lãflåàìã]åíL=
LãàìDòáW]ãL=
LéôäfëL=
L]Dé^Wíã]åíL=

kostol; cirkev
pamätník; monument
múzeum
palác
byt
izba/ubytovanie s
raňajkami
kemp; táborisko
dvojlôžková izba
stravovať sa doma
ísť mimo domova

LÄêÉâÑ]ëíL=
Lâôãéë~fíL=
LÇ¾Ää=êìWãL=
LáWí=fåL=
LáWí=D~ríL=
Lflå=ëïáWí=
Ä^Wq?êìWãL=
priľahlá; pripojená
LfDâïféíL=
vybavená
LÑ~fî=ëí^W=Ü]rDíÉäL=päťhviezdičkový hotel
LÖÉëíL=
hosť; návštevník
LÖÉëíÜ~rëL=
penzión
Lä¾âp]êáL=
luxus; prepych
Lê¾Ñ=fíL=
LëÉäÑ=âÉfí]êfÏL=
LëfÏÖä=êìWãL=
LëäáWéfÏ=ÄôÖL=
LëíÉfL=
LíÉåíL=
LàìWq=ÜflëíäL=
LÄ~fâ=ÜÉäãfíL=
LÄ~fâ=ê~fÇL=
LÄ¾ë=ê~fÇL=
LÄ¾ë=ëíÉfpåL=
LÄ¾ë=ëífléL=
LÄ¾ë=ífâfíL=
LÑflêfå=â¾åíêáL=
LÖ~fÇfÇ=ír]L=
LÜ]rDíÉä=êìWãL=
Lã]rí]Ä~fâL=
Léê~fî]í=ír]L=
Léê~fî]í=
íêôåëélWíL=
LêÉfäïÉf=ëíÉfpåL=
LíêÉfå=ëíÉfpåL=
LíêÉfå=ífâfíL=
LïlWâfÏ=ír]L=
LÄ~f=Ä¾ëL=
LÖ]r=]DÄêlWÇL=
LÜfläfÇÉfL=
LÖ]r=Dë~fíëáWfÏL=

žiť v extrémnych
podmienkach (bez vody;
elektriny)
samozásobovanie
jednolôžková izba
spací vak
pobyt; návšteva
stan
ubytovanie pre mladých
prilba na bicykel
jazda na bicykli
jazda autobusom
autobusová stanica
autobusová zástavka
lístok na autobus
cudzina
prehliadka s výkladom
hotelová izba
motorka
súkromná cesta/výprava
súkromná preprava
železničná stanica
vlaková stanica
lístok na vlak
pešia túra
autobusom
ísť do zahraničia
ísť na dovolenku do
zahraničia
prezerať si pamiatky

LÑflêfå=â¾åíêáL=
LãfëL=
Lflå=ÑríL=
LëÉí=flÑL=
Lë~fíëL=
ëéÉåÇ=óçìê=ÜçäáÇ~ó=áåL~í=
start off
Lëí^Wí=DflÑL=
enlighten
LfåDä^fíåL=
inspire
LfåDëé~f]L=
lurk
Lä‰WâL=
ã~âÉ=óçìê=ï~ó=Ä~Åâ=

ísť do zahraničia
zmeškať autobus
peši
vydať sa; vyraziť (na cestu)
pamiatky; pamätihodnosti
stráviť prázdniny
začať; odštartovať
poučiť; informovať
inšpirovať
číhať; skrývať sa
nájsť si cestu späť

off-the-beatentrack

mimo civilizácie

LÄáWíå=íêôâL=
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Lëé~få=ípfäfÏL=
LíÉfäL=

strach naháňajúci
rozprávka; povesť;
poviedka

Unit 6 – Serious fun
children's literature Läfíê]íp]L=
children's picture
book
Léfâíp]L=
fairy tale
LÑÉ]êá=íÉfäL=
fantasy
horror
mystery
romance
science
science fiction
art gallery
audience
choir
composer
concert hall
conductor
exhibition
keyboards
landscape
portrait
sculptor
sculpture
actor
actress
award
cast
comedy
costume

LÑôåí]ëáL=
LÜflê]L=
Lãfëí]êáL=
Lê]rDãôåëL=
Lë~f]åëL=
Lë~f]åë=DÑfâpåL=
L^Wí=Öôä]êáL=
LlWÇf]åëL=
Lâï~f]L=
Lâ]ãDé]rò]L=
Lâflåë]í=ÜlWäL=
Lâ]åDÇ¾âí]L=
LÉâëfDÄfpåL=
LâáWÄlWÇòL=
LäôåÇëâÉféL=
LélWíêfíL=
Lëâ¾äéí]L=
Lëâ¾äéíp]L=
Lôâí]L=
Lôâíê]ëL=
L]DïlWÇL=
Lâ^WëíL=
Lâflã]ÇáL=
LâflëíàìWãL=

credits
criticize
director
dramatic

LâêÉÇfíëL=
Lâêfífë~fòL=
LÇ~fDêÉâí]L=
LÇê]DãôífâL=

location
make-up

Lä]rDâÉfpåL=
LãÉfâ¾éL=

outfit
part
performance
plot
practice
practise
rehearsal
rehearse
role
set
setting
stage
story
writer
bring out
carry out
go out
look out
sell out
sort out

L~ríÑfíL=
Lé^WíL=
Lé]DÑlWã]åëL=
LéäflíL=
LéêôâífëL=
LéêôâífëL=
LêfDÜ‰WëäL=
LêfÜ‰WëL=
Lê]räL=
LëÉíL=
LëÉífÏL=
LëíÉfÇwL=
LëílWêfL=
Lê~fí]L=
LÄêfÏ=~ríL=
LâÉêf=~ríL=
LÖ]r=D~ríL=
Lärâ=~ríL=
LëÉä=D~ríL=
LëlWí=D~ríL=
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detská literatúra
detská obrázková kniha
rozprávka
fantázia; fantastická
literatúra
hrôza; zdesenie
záhada; tajomstvo
romanca; milostný vzťah
veda; vedný odbor
vedecko-fantastický
galéria
diváci; publikum
spevácky zbor
skladateľ
koncertná sieň
sprievodca; dirigent
výstava
klávesy
krajina
portrét
sochár
socha; plastika
herec
herečka
udeliť; priznať (náhradu)
obsadenie
komédia
kostým; kroj
štáb tvorcov uvedený v
titulkoch
kritizovať
filmový režisér
dramatický
miesto; poloha;
umiestnenie
make up; líčenie
oblečenie (na konkrétnu
príležitosť)
rola
predstavenie
zápletka
prax; postup; tréning
cvičiť
skúška
skúšať; nacvičovať
rola
dať; umiestniť
prostredie; umiestnenie
javisko
príbeh
spisovateľ/ka
uviesť
prevádzať; vykonať
vyjsť si
dávať pozor
vypredať
vysporiadať sa; vyriešiť

speak out
turn out
author

LëéáWâ=~ríL=
Lí‰Wå=D~ríL=
LlWq]L=

debut
delightful
gripping
illustration
take a sinister turn

LÇÉfÄàìWL=
LÇfDä~fíÑ]äL=
LÖêféfÏL=
Lfä]DëíêÉfpåL=
Lëfåfëí]L=

vysloviť sa; hovoriť
otvorene
dopadnúť
autor
debut; prvé verejné
vystúpenie
nádherný; rozkošný
napínavý; pútavý
ilustrácie
nečakaný zlom

Unit 7 – Turn on, tune in
browse
connect to the
internet
contact friends
correspondent

LÄê~ròL=

documentary

LÇflâàìDãÉåíêáL=

editor
find information
follow the news
headline
image
report
reporter
share photos
text
title
viewer
chat show
chat show host
disc jockey
film critic
game show
make-up artist
reality show
sitcom
soap opera
sound engineer
web designer
download files
glance
hit the headlines
keep in touch
lose touch
make a call
search engine
search the net
social networking
site
surf the net
take a call
upload files
amateur

prezerať; vyberať

Lfåí]?åÉíL=
pripojiť sa na internet
LâflåíôâíL=
kontaktovať priateľov
L?âflêfëDéflåÇ]åíL= spravodajca

dokumentárny (film,
program)
redaktor; vydavateľ;
LÉÇfí]L=
korektor
L?fåÑ]DãÉfpåL=
nájsť informácie
LåàìWëL=
sledovať novinky
LÜÉÇä~fåL=
titulok; nadpis
LfãfÇwL=
predstava; obraz
LêfDélWíL=
zápis; správa
reportér; spravodajca;
LêfDélWí]L=
hlásateľ
LpÉ]=Ñ]rí]ròL=
zdieľať fotografie
LíÉâëíL=
text
Lí~fíäL=
názov
LîàìW]L=
(televízny) divák
televízna/rozhlasová
beseda (so známymi
Lípôí=p]rL=
osobnosťami)
moderátor diskusnej
Lípôí=p]r=Ü]rëíL= relácie
LÇfëâ=ÇwflâáL=
diskdžokej, DJ
LâêfífâL=
filmový kritik
LÖÉfã=p]rL=
televízna súťaž
LãÉfâ=¾é=^WífëíL= vizážista
LêfDôä]íá=p]rL=
reality show
LëfíâflãL=
situačná komédia
Lë]ré=flé]ê]L=
televízny/rozhlasový seriál
Lë~råÇ=ÉåÇwfDåf]L= zvukár
dizajnér internetových
LïÉÄ=ÇfDò~få]L= stránok
LÇ~råä]rÇ=Ñ~fäòL= stiahnuť (počítačové dáta)
LÖä^WåëL=
zahliadnuť
stať sa najdôležitejšou
LÜÉÇä~fåòL=
správou
volať si; písať si;
LâáWé=få=Dí¾ípL=
informovať sa navzájom
prestať sa stýkať; volať si a
LäìWò=í¾ípL=
pod.
LâlWäL=
uskutočniť hovor
Lë‰Wíp=ÉåÇwfåL=
vyhľadávač (na internete)
Lë‰WípL=
hľadať na internete
Lë]rpä=åÉíï‰Wâf=
ë~fíL=
sociálna sieť
Lë‰WÑ=a]=åÉíL=
surfovať po internete
LâlWäL=
prijať hovor
L¾éä]rÇ=Ñ~fäòL=
Lôã]í]L=

presúvať údaje
(počítačové dáta)
amatér; nadšenec
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any number of
clip

Lå¾ãÄ]L
LâäféL=

download
exhilarating
fabulous
hilarious
revolution
stardom

LÇ~råDä]rÇL=
LfÖDòfä]êÉfífÏL=
LÑôÄà]ä]ëL=
LÜfDäÉ]êf]ëL=
LêÉî]DäìWp]åL=
Lëí^WÇ]ãL=

star-studded
subscriber

Lëí^Wëí¾ÇfÇL=
Lë]ÄDëâê~fÄ]L=

sumptuous

Lë¾ãéípì]ëL=

=

ľubovoľný počet
spona; sponka
stiahnuť a uložiť
(počítačové dáta)
radostný
nádherný
veselý; zábavný
revolúcia
hviezdna popularita; sláva
plný hviezd (nebo aj film);
posiaty hviezdami
predplatiteľ
honosný; prepychový;
luxusný

Unit 8 – The world of sport and leisure
athletics
basketball
boxing
boxing (gloves)
court
deep-sea diving
flippers
football
goal
hoop
long jump
net

(ľahká) etika
basketbal
box
boxerské (rukavice)
kurt; dvorec
hlboko morské potápanie
plutvy
futbal
bránka; gól
kruh; obruč; bránka
skok ďaleký
sieť
kyslíková bomba;
oxygen tank
LflâëfÇwå=íôÏâL= kyslíková nádrž
pitch
LéfípL=
ihrisko
punch
Lé¾åípL=
udrieť päsťou; pricviknúť
racket
LêôâfíL=
raketa; pálka
ring
LêfÏL=
prsteň; ring (boxerský)
snorkel
LëålWâäL=
potápať sa so šnorchlom
tennis
LíÉåfëL=
tenis
track
LíêôâL=
cesta; skladba
track and field
Líêôâ=]åÇ=ÑáWäÇL= ľahká atletika
wetsuit
LïÉíëìWíL=
neoprénová kombinéza
beat
LÄáWíL=
udierať; poraziť
competitor
Lâ]ãDéÉífí]L=
konkurent; súper
defeat
LÇfDÑáWíL=
porážka; poraziť
draw
LÇêlWL=
(na)kresliť
equal
LáWâï]äL=
rovný; rovnocenný
opponent
L]Dé]rå]åíL
protihráč; súper
rozhodca; sudca; robiť
referee
LêÉÑ]DêáWL=
rozhodcu
spectator
LëéÉâDíÉfí]L=
divák
rozhodca; sudca; robiť
umpire
L¾ãé~f]L=
rozhodcu
viewer
LîàìW]L=
(televízny) divák
win
LïfåL=
vyhrať; zvíťaziť
come first / second
prísť prvý/druhý/posledný
/ last (in a race) LêÉfëL=
(v pretekoch)
come true (dream) LíêìWL=
splniť sa (sen)
go mad
LãôÇL=
zblázniť sa
go well together Lí]DÖÉa]Lâ¾ä]òLâä]pasovať; pristať
(colours/clothes) raòL=
(farby/oblečenie)
go wrong
LÖ]r=DêflÏL=
pokaziť sa
eçï=ÇáÇ=íÜÉ=Ö~ãÉ=Öç\=
Ako prebehla hra/zápas?
hang out
LÜôÏ=D^ríL=
trčať; vyvesiť
(be ~ed out) mať vyrazený
knock out
Låflâ=~ríL=
dych; byť úplne vedľa
take up
LíÉfâ=D¾éL=
zabrať; zaberať
LôqDäÉífâëL=
LÄ^WëâfíÄlWäL=
LÄflâëfÏL=
LÖä¾îòL=
LâlWíL=
LÇáWé=ëáW=Ç~fîfÏL=
LÑäfé]òL=
LÑríÄlWäL=
LÖ]räL=
LÜìWéL=
LäflÏ=Çw¾ãéL=
LåÉíL=

=
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work out
turn up
eliminate
exercise

Lï‰Wâ~ríL=
Lí‰Wå=¾éL=
LfDäfãfåÉfíL=
LÉâë]ë~fòL=

float
fond of
obstacle
press
read up on
remote
take up
unpredictable
vertical

LÑä]ríL=
LÑflåÇ=]îL=
LflÄëí]âäL=
LéêÉëL=
LêáWÇL=
LêfDã]ríL=
LíÉfâ=D¾éL=
L¾åéêfDÇfâí]ÄäL=
Lî‰WífâäL=

trénovať; tréning
objaviť sa
zmenšiť; eliminovať
cvičenie
plaviť sa; vznášať sa (vo
vode; vo vzduchu)
(be ~) mať rád
prekážka; problém
stisnúť; stlačiť (tlačidlo)
preštudovať si; prečítať si
vzdialený
zabrať; zaberať
nepredvídateľný
zvislý; vertikálny

Unit 9 – It’s a weird, wonderful world
acid rain
become extinct
behaviour
endangered
species
environmentally
friendly
global warming
pollute
protect
sea level

LôëfÇL=
kyslý dážď
LfâDëífÏâíL=
vyhynúť
LÄfDÜÉfîà]L=
chovanie
Lfå?ÇÉfåÇwÇ=
DëéáWpáWòL=
ohrozené druhy
LÉåDî]fê]åãÉåí]äf=neškodný k životnému
DÑêÉåÇäfL=
prostrediu
LÖä]rÄä=ïlWãfÏL= globálne otepľovanie
Lé]DäìWíL=
znečistiť; zašpiniť
Léê]DíÉâíL=
chrániť; ochraňovať
LëáW=äÉîäL=
nadmorská výška
Lï~fäÇ?ä~fÑ=
wildlife reserve
êfDò‰WîL=
prírodná rezervácia
blizzard
LÄäfò]ÇL==
blizard; snehová búrka
drought
LÇê~ríL=
sucho; obdobie sucha
flood
LÑä¾ÇL=
povodeň; potopa
heatwave
LÜáWí?ïÉfîL=
teplá vlna
hurricane
LÜ¾êfâ]åL=
hurikán; uragán
tornado
LílWDåÉfÇ]rL=
tornádo
below zero
LÄfä]r=òáWê]rL=
pod nulou
degrees
LÇfÖêáWòL=
stupne; stupňov
freezing
LÑêáWòfÏ=
temperatures
íÉãéêfíp]òL=
teploty pod nulou
gale-force wind
LÖÉfä=ÑlWë=ïfåÇL= búrlivý vietor; víchrica
heavy rain
LÜÉîá=êÉfåL=
hustý dážď
light breeze
Lä~fí=ÄêáWòL=
jemný vánok
light shower
Lä~fí=p~r]L=
spŕška
bang
LÄôÏL=
buchnúť; prasknúť
bend
LÄÉåÇL=
ohnúť; pokrčiť
blow
LÄä]r=ï~åò=å]ròL= fúkať
burn
LÄ‰WåL=
horieť; spáliť (sa)
deep
LÇáWéL=
hlboký
electricity
LfäÉâDíêfëfíáL=
elektrina
flash (of lightening) LÑäôp=]î=ä~fíåfÏL= blesk (blýskanie)
gust (of wind)
LÖ¾ëíL=
náraz (vetra)
pour (with rain)
LélWL=
liať
puddle
Lé¾ÇäL=
kaluž; mláka
scorching (sun) LëâlWípfÏL=
spaľujúce (slnko)
shade
LpÉfÇL=
tieň; prítmie

slip
LëäféL=
soaked
Lë]râíL=
(be) a bolt from the
blue
LÄ]räíL=
(be) a storm in a
teacup
LëílWãLíáWâ¾éL=
(be) on cloud nine Lâä~rÇL=

skryť (do vrecka a pod.);
ukĺznuť
premočený; presiaknutý
stať sa nečakane
rozčuľovať sa pre
zbytočnosti
veľmi šťastný
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(be/feel) a bit
under the weather L¾åÇ]=a]=ïÉa]L= byť/cítiť sa chorý
(have) a face like
thunder
Lq¾åÇ]L=
vyzerať veľmi nahnevane
come rain or shine Lp~fåL=
"aj keby neviem čo bolo"
mimozemšťan; návštevník
alien
LÉfäf]åL=
(z inej planéty)
ban
LÄôåL=
zakázať; zákaz
beast
LÄáWëíL=
beštia; zviera; surovec
bizarre
LÄfDò^WL=
bizarný; prapodivný
distant
LÇfëí]åíL=
ďaleký; vzdialený
evolve
LfDîfläîL=
vyvíjať sa
prekonať; presiahnuť;
exceed
LfâDëáWÇL=
prevýšiť
fin
LÑfåL=
plutva
prevent
LéêfDîÉåíL=
zabrániť; zamedziť
tough
Lí¾ÑL=
silný; húževnatý
utterly
L¾í]äáL=
dočista; celkom; úplne
vast
Lî^WëíL=
rozľahlý; rozsiahly

Unit 10 – Food for thought
break a bone
LÄêÉfâ=]=Ä]råL=
cut yourself
Lâ¾íL=
get a black eye / a
bruise
L~fLÄêìWòL=
graze your knee LÖêÉfòLåáWL=
have your arm / leg
in a cast
L^WãLâ^WëíL=
pull a muscle
Lérä=]=ã¾ëäL=
sprain an ankle
LëéêÉfå=]å=ôÏâäL=
be/go on
cut down on
Lâ¾í=DÇ~råL=
get over

LÖÉí=D]rî]L=

go off
put on
take care of
bitter
bland
cooked
crisp
heavy (meal)
light (meal)
mild
rare
raw
ripe
salty
soft
sour
sparkling (water)
spicy
still (water)
sweet
tap water
tasty
well-done
add
bake
basil
bite-sized
boil
bowl

LÖ]r=flÑL=
Lérí=flåL=
LâÉ]L=
LÄfí]L=
LÄäôåÇL=
LârâíL=
LâêfëéL=
LÜÉîáLãáWäL=
Lä~fíL=
Lã~fäÇL=
LêÉ]L=
LêlWL=
Lê~féL=
LëlWäíáL=
LëflÑíL=
Lë~r]L=
Lëé^WâäfÏL=
Lëé~fëfL=
LëífäL=
LëïáWíL=
Líôé=ïlWí]L=
LíÉfëíáL=
LïÉä=Ç¾åL=
LôÇL=
LÄÉfâL=
LÄôòäL=
LÄ~fí=ë~fòÇL=
LÄlfäL=
LÄ]räL=
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zlomiť kosť
porezať sa
mať modrinu; monokel
odrieť si koleno
mať ruku/nohu v sadre
natiahnuť si sval
vyvrtnúť si členok
objaviť sa; pokračovať
zrezať; znížiť
dostať sa z (choroby;
depresie)
spustiť; vybuchnúť;
vystreliť
vziať na seba; nasadiť si
starať sa (o niekoho)
horký
neslaný nemastný
uvarený
krehký; svieži
ťažké (jedlo)
ľahké (jedlo)
mierny; príjemný
vzácny; riedky
surový
zrelý
slaný
mäkký; hebký; tlmený
kyslý; trpký; mrzutý
sýtená (voda; minerálka)
korenený; pikantný; pálivý
nesýtená (voda; minerálka)
sladký
voda z kohútika
chutný
prepečený
pridať
piecť (mäso)
bazalka
malý
variť (sa); vrieť
misa; miska; šálka

chop

LípfléL=

crystal
cup
(measurement)
cut
dissolve
fresh
fry
gram
grate
grated
green salad
ingredients

LâêfëíäL=

(roz)sekať; krájať
kryštál; krištáľ; kryštálový;
krištáľový

šálková (mierka)
rezať; krájať; strihať
rozpustiť
čerstvý; osviežujúci
smažiť (sa); opekať (sa)
gram
(na) strúhať
nastrúhaný
šalát zo zelenej zeleniny
ingrediencie
želé; huspenina; aspik;
jelly
LÇwÉäáL=
džem
method
LãÉq]ÇL=
metóda
mixture
Lãfâëíp]L=
zmes
mushroom
Lã¾pêrãL=
huba
olive oil
Lfläfî=lfäL=
olivový olej
onion
L¾åà]åL=
cibuľa
oven
L¾îåL=
rúra; pec
packet
LéôâfíL=
balíček; krabička
pepper
LéÉé]L=
čierne korenie; paprika
pip
LéféL=
jadro; jadierko; kôstka
pizza base
LéáWíë]=ÄÉfëL=
základ pizze
pour
LéáWíë]=ÄÉfëL=
(na)liať; (na)sypať
recipe
LêÉëféáL=
recept
refrigerate
LêfDÑêfÇw]êÉfíL=
(s)chladiť
remove
LêfDãìWîL=
odstrániť; vyňať
rings
LêfÏòL=
kolieska
serve
Lë‰WîL=
podávať
set
LëÉíL=
sada; súbor
slice
Lëä~fëL=
krajec; plátok
spread
LëéêÉÇL=
namazať; nátierka
sprinkle
LëéêfÏâäL=
postriekať; pokropiť
stir
Lëí‰WL=
(za)miešať
tablespoon
LíÉfÄä?ëéìWåL=
polievková lyžica
tomato paste
Lí]Dã^Wí]r=éÉfëíL= rajčinový preklad
adjustment
L]DÇw¾ëíã]åíL=
úprava; prispôsobenie
antioxidant
LôåíáDflâëfÇåíL= antioxidant
be associated with L]Dë]rëá?ÉfíL=
byť prepojený s
cutlery
Lâ¾íä]êáL=
príbor
damage
LÇôãfÇwL=
škoda; poškodiť
essential
LfDëÉåpäL=
podstatný; hlavný
fattening
LÑôíåfÏL=
spôsobujúci priberanie
grilled
LÖêfäÇL=
grilovaný
lose weight
LäìWò=ïÉfíL=
schudnúť
nutritious
LåàìWDíêfp]ëL=
výživný
point of view
Lélfåí=]î=DîàìWL= stanovisko; hľadisko
piecť; pečený; pečené
roast
Lê]rëíL=
(mäso)
set a limit
LäfãfíL=
určiť limit
substance
Lë¾Äëí]åëL=
látka; substancia
the set
LëÉíL=
súprava
trigger
LíêfÖ]L=
spustiť; aktivovať
LãÉw]ã]åíL=
Lâ¾íL=
LÇfDòfläîL=
LÑêÉpL=
LÑê~fL=
LÖêôãL=
LÖêÉfíL=
LÖêÉfífÇL=
LÖêáWå=ëôä]ÇL=
LfåDÖêáWÇf]åíL=

Unit 11 – Vanished without a trace!
accuse
arson
burglary
court
court case

L]DâàìWòL=
L^WëåL=
LÄ‰WÖä]êáL=
LâlWíL=
LâlWí=âÉfëL=

obviniť
podpaľačstvo
vlámanie
súd
súdny prípad

pre učiteľov: doplnkové materiály zdarma na www.macmillanenglish.com/code
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defend
detective
investigate
judge
jury
lawyer
pickpocketing
robbery
shoplifting
suspect
vandalism
victim
witness
alibi
clue
commit
cover-up
culprit
evidence
motive
murder
weapon
accuse of
blame for
charge with
get away with
sentence to
abandoned
add up
baffle
crew
eerie
examine
investigator
kidnapper
overboard
ransom
rule out
vanish
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brániť; obhajovať
detektív
vyšetrovať
sudca; súdiť
porota
právnik
vreckárstvo
lúpež
(drobná) krádež v obchode
podozrivý
vandalizmus
obeť
svedok; byť svedkom
LïfíåfëL=
(niečoho)
Lôä]Ä~fL=
alibi; výhovorka
LâäìWL=
záchytný bod; tušenie
LâflãfíL=
spáchať
Lâ¾î]=¾éL=
ututlať; utajiť
Lâ¾äéêfíL=
vinník; páchateľ
LÉîfÇ]åëL=
dôkazy
Lã]rífîL=
pohnútka; motív
Lã‰WÇ]L=
vražda
LïÉé]åL=
zbraň
L]DâàìWòL=
obviniť z (niečoho)
LÄäÉfãL=
viniť za
(na)účtovať (si); obviniť;
Líp^WÇw=ïfqL=
poveriť
LÖÉí=]DïÉf=ïfaL= utiecť s
LëÉåí]åëL=
odsúdiť; vyniesť rozsudok
L]DÄôåÇ]åÇL
opustený; prázdny
LôÇ=D¾éL=
sčítať
LÄôÑäL=
zmiasť; vyviesť z miery
LâêìWL=
posádka
Lf]êáL=
tajomný; zásadný
LfÖDòôãfåL=
vyšetriť; vyskúšať
LfåDîÉëífÖÉfí]L= vyšetrovateľ
LâfÇåôé]L=
únosca (ľudí)
L]rî]DÄlWÇL=
cez palubu; do mora
Lêôåë]ãL=
výkupné
LêìWäL=
vylúčiť; vypustiť
LîôåfpL=
zmiznúť
LÇfDÑÉåÇL=
LÇfDíÉâífîL=
LfåDîÉëífÖÉfíL=
LÇw¾ÇwL=
LÇwr]êáL=
LälWà]L=
LDéfâ?éflâfífÏL=
LêflÄ]êfL=
LpfléäfÑífÏL=
Lë¾ëéÉâíL=
LîôåÇ]äfòãL=
LîfâífãL=

=

Unit 12 – Big Spender
belt
bracelet
cardigan
changing rooms
denim jacket
do up
earrings

LÄÉäíL=
LÄêÉfëä]íL=
Lâ^WÇfÖ]åL=
LípÉfåÇwfÏL=
LÇÉåfãL=

fit

LÑfíL=

high heels

LÜ^á=ÜáWäòL=

leggings
loose
necklace
nosering
ring
scarf
size

LäÉÖfÏòL=
LäìWëL=
LåÉâä]ëL=
Lå]rò?êfÏL=
LêfÏL=
Lëâ^WÑL=
Lë~fòL=

Lf]êfÏòL=
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opasok; remeň
náramok
(pletená) vesta
šatňa; skúšobná kabínka
džínsová bunda
zaviazať; zapnúť
náušnice
hodiť sa; zapadať;
vyhovovať
topánky na vysokých
opätkoch
legíny; obtiahnuté
nohavice
voľný; neutiahnutý
náhrdelník
piercing do nosa
prsteň; krúžok
šatka; šál
veľkosť

kostým (dámsky); oblek

suit
sweater
take back
take in
take up
tight
tracksuit
trainers
try on

LëìWíL=
(pánsky)
LëïÉí]L=
sveter
LíÉfâ=DÄôâL=
vrátiť (požičané)
LíÉfâ=DfåL=
dať sa oklamať; naletieť
LíÉfâ=D¾éL=
zabrať; zaberať
Lí~fíL=
tesný
LíêôâëìWíL=
tepláková súprava
LíêÉfå]òL=
športové/bežecké topánky
Líê~f=DflåL=
vyskúšať (oblečenie)
LïlWí]?éêìWÑ=
waterproof jacket ÇwôâfíL=
nepremokavá bunda
zip
LòféL=
zips
brand
LÄêôåÇL=
(obchodná) značka
buy
LÄ~fL=
zakúpiť (si); (na) kúpiť (si)
cash desk
Lâôp==ÇÉëâL=
pokladňa (v obchode)
department store LÇfDé^Wíã]åí=ëílWL=obchodný dom
logo
Lä]rÖ]rL=
logo; značka; emblém
megastore
LãÉÖ]?ëílWL=
veľká predajňa
newsagent's
LåàìWòÉfÇw]åíëL= novinový stánok
product
LéêflÇ¾âíL=
výrobok; produkt

potvrdenka; príjmový
doklad
supermarket
byť na mizine
byť preplnený
byť veľmi bohatý
byť okradnutý

receipt
LêfDëáWíL=
supermarket
LëìWé]ã^WâfíL=
be broke
LÄê]râL=
be loaded
Lä]rÇfÇL=
be made of money Lã¾åáL=
be/get ripped off LêféíL=
have more money
than sense
LëÉåëL=
bank account
LÄôÏâ=]Dâ~råíL=
bargain
LÄ^WÖfåL=
casual
Lâôwr]äL=

mrhať peniazmi
bankový účet
výhodná kúpa
neformálne (oblečenie)
konzum; konzumný
consumerism
Lâ]åDëàìWã]?êfòãL spôsob života
debt
LÇÉíL=
dlh
zaujímať sa o módu; mať
fashion conscious LÑôpå=âflåp]ëL= dobrý vkus
find it hard to resist LÜ^WÇ=í]=êfDòfëíL= ťažko odolávať
frugal
LÑêìWÖäL=
úsporný; hospodárny
haggle
LÜôÖäL=
dohadovať sa; jednať sa
keep up
LâáWé=¾éL=
udržiavať; zachovávať
nakupovať pre zlepšenie si
retail therapy
LêáWíÉfä=qÉê]éáL=
nálady
sales are on
LëÉfäòL=
obdobie výpredajov
smart
Lëã^WíL=
elegantný; vkusný
trendy outfit
LíêÉåÇá=~ríÑfíL=
trendový outfit
window-shopping LïfåÇ]r=pfléfÏL= pozeranie do výkladov
=
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