Code Red B2

strana 1 z 7

Code Red B2
Unit 1 – Person to person
attachment
conference call
email
fax
hands free
hang up

L]Díôípã]åíL=
LâflåÑ]êåë=âlWäL=
LáWãÉfäL=
LÑôâëL=
LÜôåÇò=ÑêáWL=
LÜôÏ=¾éL=

keep in touch
letter
online chat
phone call
SMS (Short
Message Service)
text message
voicemail
website

LâáWé=få=Dí¾ípL=
LäÉí]L=
Lflåä~fåL=
LÑ]rå=âlWäL=
L?Éë=Éã=DÉëLplWí=
ãÉëfÇw=ë‰WîfëL=
LíÉâëí=DãÉëfÇwL=
LîlfëãÉfäL=
LïÉÄë~fíL=

frown
nod
raise your
eyebrows
shake your head

LÑê~råL=
LåflÇL=

sigh

Lë~fL=

príloha
konferenčný hovor
email
fax; faxovať
hands free
zavesiť
volať si; písať si;
informovať sa navzájom
písmeno; list
online chat
telefonický hovor
textová správa; SMS
textová správa
hlasová stránka
internetová stránka
(za)mračiť sa; (z)vraštiť
čelo
(pri)kývnuť

LêÉfò=à]=~f?Äê~ròL= zdvihnúť obočie
LpÉfâ=à]=ÜÉÇL=
potriasť rukou

sniff
wave
yawn
bring up
come out with
get across
make up
stand for

vzdychnúť si; povedať s
povzdychom
poťahovať; posmrkávať;
čuchať
(za)mávať; vlna
zívať; zívnuť
vychovať; začať hovoriť o
vyrukovať s niečím
vysvetliť; (za)definovať
(vy)tvoriť; vymyslieť
symbolizovať; znamenať

say a prayer
LëÉf=]=éêÉf]L=
say sorry
LëflêáL=
say whatever you
think
LïflíDÉî]L=

prehovoriť; uhovoriť
povedať modlitbu; modliť
sa
ospravedlniť sa
povedať čokoľvek čo máš
na mysli

LëåfÑL=
LïÉfîL=
LàlWåL=
LÄêfÏ=D¾éL=
Lâ¾ã=D~rí=ïfaL=
L]DâêflëL=
LãÉfâ=D¾éL=
LëíôåÇ=DÑlWL=
LílWâ=ë¾ãï¾å=
talk someone into fåí]L=

LëéáWâ=]=

speak a language äôÏÖïfÇwL=
speak up
LëéáWâ=¾éL=
speak your mind
tell a joke
tell a lie
tell a story
tell someone off
tell the time
tell the truth
anniversary
best man
bride
ceremony
get engaged
get married
groom
honeymoon

Lã~fåÇL=
LíÉä=]=Çw]râL=
Lä~fL=
LëílWêáL=
Lë¾ãï¾å=flÑL=
Lí~fãL=
LíêìWqL=
LôåfDî‰Wë]êáL=
LÄÉëí=ãôåL=
LÄê~fÇL=
LëÉê]ã]åáL=
LÖÉí=fåDÖÉfÇwÇ=
LÖÉí=ãôêfÇL=
LÖêìWãL=
LÜ¾åfãìWåL=

www.macmillan.sk/slovnicky

hovoriť (cudzím) jazykom
hovoriť nahlas
povedať niečo od
srdca/úprimne
povedať vtip
povedať klamstvo
povedať príbeh
vynadať niekomu
vedieť koľko je hodín
povedať pravdu
výročie
ženíchov svedok; družba
nevesta
obrad; slávnosť
zasnúbiť sa
oženiť sa; vydať sa
ženích
svadobná cesta

proposal
reception
toast
wedding
chatty
dependable
impolite
on time
outgoing
punctual
quiet
reliable
rude
shy
sociable
sympathetic
talkative
understanding
best friend
brother-in-law
extended family
great grandmother
next-door
neighbour
only child
single parent
twin sister

návrh; ponuka
hostina; formálna oslava
pripiť; zdvihnúť čašu;
Lí]rëíL=
prípitok
LïÉÇfÏL=
svadba
uvravený; zhovorčivý;
LípôíáL=
výrečný
LÇfDéÉåÇ]ÄäL=
spoľahlivý
Lfãé]Dä~fí=
nezdvorilý
Lflå=Dí~fãL=
presne (na čas)
L~ríDÖ]rfÏL=
spoločenský; otvorený
Lé¾Ïâípr]äL=
presný; dochvíľny
Lâï~f]íL=
tichý; pokojný
LêfDä~f]ÄäL=
spoľahlivý; hodnoverný
hrubý; hulvátsky;
LêìWÇL=
neohrabaný
Lp~fL=
plachý; hanblivý; nesmelý
Lë]rp]ÄäL=
spoločenský; družný
Lëfãé]DqÉífâL=
súcitiaci; súcitný
LílWâ]ífîL=
zhovorčivý; uvravený
L¾åÇ]DëíôåÇfÏL= tolerantný; ohľaduplný
LÄÉëí=DÑêÉåÇL=
najlepší priateľ
LÄê¾a]êfåälWL=
švagor
Léê]Dé]ròäL=
LêfDëÉép]åL=

LfâDëíÉåÇfÇ=
DÑôã]äfL=
veľká rodina
LÖêÉfí=Öêôåã¾a]L=pra prababka
LåÉâëí=ÇlW=åÉfÄ]L= sused od vedľa
L]råäf=Díp~fäÇL=
jedináčik
LëfÏÖä=DéÉ]ê]åíL= slobodný rodič
Líïfå=ëfëí]L=
dvojička

Unit 2 – 24/7
audition
chef
impress
interpreter

LlWDÇfpåL=
LpÉÑL=
LfãDéêÉëL=
LfåDí‰Wéêfí]L=

lucrative
official
salary
schedule
surgeon
well-paid
accountant
architect
ballet dancer
bank manager
civil engineer
construction

LäìWâê]ífîL=
L]DÑfpäL
Lëôä]êáL=
LëâÉÇwìWäI=
pÉÇwìWäL=
Lë‰WÇwåL=
LïÉä=DéÉfÇL=
L]Dâ~råí]åíL=
L^WâfíÉâíL=
LÄôäÉf=Ç^Wåë]L=
LÄôÏâ=ãôåfÇw]L=
Lëfîä=?ÉåÇwfDåf]L=
Lâ]åDëíê¾âpåL=

finance
holiday rep
judge
law
medicine
midwife

LÑ~fåôåëL=
LÜfläfÇÉf=êÉéL=
LÇw¾ÇwL=
LälWL=
LãÉÇë]åL=
LãfÇï~fÑL=

reporter
scriptwriter

LêfDélWí]L=
Lëâêféíê~fí]L=

=

sluch; náčuv; posluch
šéfkuchár
urobiť dojem
tlmočník
výnosný; lukratívny;
ziskový
úradník; oficiálny
(stály) plat
plán; program
chirurg
dobre platený
účtovník
architekt
tanečník baletu
riaditeľ banky
stavebný inžinier
konštrukcie
peňažné/finančné
prostriedky; financie
delegát
sudca; súdiť
právo
medicína; lekárstvo
pôrodná baba/asistentka
reportér; spravodajca;
hlásateľ
scenárista
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právnik (ktorý pripravuje
listiny a poskytuje právne
solicitor
Lë]Däfëfí]L=
rady) BrE
surgeon
Lë‰WÇwåL=
chirurg
the arts
LaáW=^WíëL=
umenie
the media
La]=ãáWÇf]L=
média
tourism
Lír]êfò]ãL=
turistika; cestovanie
pracovník cestovnej
travel agent
Líêôîä=ÉfÇw]åíL= kancelárie
TV presenter
LífW=DîáW=éê]DòÉåí]L=televízny moderátor
be made
LÄáW=ãÉfÇ=
byť prepustený/vyhodený
redundant
êfDÇ¾åÇ]åíL=
(z práce)
colleague
LâfläáWÖL=
spolupracovník; kolega
company
Lâ¾ãé]åáL=
spoločnosť
earn
L‰WåL=
zarábať
employer
LfãDéälf]L=
zamestnávateľ
expenses
LfâDëéÉåëfòL=
výdaje; náklady
samostatne pracujúci; na
freelance
LÑêáWä^WåëL=
voľnej nohe
friend
LÑêÉåÇL=
priateľ; priateľka
full-time
LÑrä=í~fãL=
na plný úväzok
get the sack
LëôâL=
dostať výpoveď/vyhazov
income
Lfåâ¾ãL=
príjem
job
LÇwflÄL=
zamestnanie; práca
manager
LãôåfÇw]L=
manažér; tréner
nine-to-five
Lå~få=í]=Ñ~fîL=
mať pevnú pracovnú dobu
on strike
Lflå=Dëíê~fâL=
(be~) stávkovať
part-time
Lé^Wí=í~fãL=
na čiastočný úväzok
profession
Léê]DÑÉpåL=
profesia; povolanie
resign
LêfDò~fåL=
odstúpiť; vzdať sa funkcie
odísť do dôchodku; ukončiť
retire
LêfDí~f]L=
kariéru
salary
Lëôä]êáL=
(stály) plat
shift
LpfÑíL=
zmena
unemployed
L¾åfãDéälfÇL=
nezamestnaný
wage
LïÉfÇwL=
mzda
win
LïfåL=
vyhrať; zvíťaziť
antiques shop
LôåDíáWâë=pfléL=
starožitníctvo
art gallery
L^Wí=Öôä]êáL=
obrazáreň; galéria
charity shop
Lípôê]íá=pfléL=
obchod charity
chemist's
LâÉãfëíëL=
lekáreň; drogéria
department store LÇfDé^Wíã]åí=ëílWL=obchodný dom
estate agent's
LfDëíÉfí=ÉfÇw]åíL= realitná agentúra
florist's
LÑäflêfëíëL=
kvetinárstvo
garage
LÖôê^WwL=
garáž; (auto)servis
hairdresser's
LÜÉ]ÇêÉë]òL=
holičstvo; kaderníctvo
internet café
Lfåí]åÉí=âôÑÉfL= internetová kaviareň
launderette
LälWåDÇêÉíL=
samoobslužná práčovňa
library
Lä~fÄê]êáL=
knižnica
newsagent's
LåàìWòÉfÇw]åíëL= novinový stánok
bring out
LÄêfÏ=D~ríL=
odhaliť; uviesť; vydať
look round
Lärâ=Dê~råÇL=
rozhliadať sa
run out of
Lê¾å=D~rí=flîL=
vydať sa; dôjsť
sell out
LëÉä=D~ríL=
vypredať
set up
LëÉíD¾éL=
vyraziť (na cestu)
try on
Líê~f=DflåL=
vyskúšať (oblečenie)
do (someone) a
favour
LÑÉfî]L=
urobiť niekomu láskavosť
do a job
LÇwflÄL=
podpísať sa; zriadiť; zničiť
do damage (to
something)
LÇôãfÇwL=
spôsobiť škodu
do homework
LÇrW=Ü]rãî‰WâL= (u)robiť domáce úlohy
do housework
LÇrW=Ü~rëï‰WâL= robiť domáce práce
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urobiť maximum; urobiť čo

do one's best
do the ironing

Lï¾åò=ÄÉëíL=
je v silách
LÇrW=aáW=~fê]åfÏL= žehliť

make a living
make an effort
make an offer
make dinner
make money

LãÉfâ=]=DäfîfÏL=
LÉÑ]íL
LflÑ]L=
LãÉfâ=Çfå]L=
LãÉfâ=ã¾åfL=
=

zarábať si na živobytie;
živiť sa
snažiť sa
ponúknuť
uvariť večeru
zarábať peniaze

Unit 3 – Open your mind!
art
biology
chemistry

výtvarná výchova
biológia
chémia
výpočtová technika;
informatika
varenie; kulinárske umenie
angličtina; anglicky
zemepis; geografia
dejiny; história
matematika
telocvik
fyzika
(get~) zostať po škole
škola pre deti od 7 do 11
rokov (v Anglicku a
junior school
LÇwìWåá]L=
Walese)
nursery school
Lå‰Wë]êá=ëâìWäL=
jasle
playing field
LéäÉffÏ=ÑáWäÇL=
ihrisko
private school
Léê~fîfí=ëâìWäL=
súkromná škola
súkromná stredná škola
(GB); štátna stredná škola
public school
Lé¾Ääfâ=ëâìWäL=
(US)
register
LêÉÇwfëí]L=
triedna kniha
satchel
LëôípäL=
(školská) aktovka
secondary school LëÉâ]åÇêá=ëâìWäL= stredná škola (GB)
L^WíL=
LÄ~fDflä]ÇwáL=
LâÉãfëíêáL=
Lâ]ãDéàìWí]=
computer studies ëí¾ÇfòL=
cookery
Lârâ]êáL=
English
LfÏÖäfpL=
geography
LÇwfDflÖê]ÑáL=
history
LÜfëíêáL=
maths
LãôqëL=
PE
LéáW=áWL=
physics
LÑfòfâëL=
detention
LÇfDíÉåpåL=

sixth form college
staff room
state school
timetable
uniform
academic
bachelor's
campus
compulsory
continuous
assessment
curriculum
exams
financial
graduate
hall of residence
journal
laboratory
lecture theatre
library
master's
optional
practical
report
research

Lëfâëq=ÑlWã=
âfläfÇwL=
Lëí^WÑ=êìWãL=
LëíÉfí=ëâìWäL=
Lí~fãíÉfÄäL=
LàìWåfÑlWãL=
Lôâ]DÇÉãfâL=
LÄôíp]ä]òL=
Lâôãé]ëL=
Lâ]ãDé¾äë]êáL=
Lâ]åDífåàr]ë=
]DëÉëã]åíL=
Lâ]Dêfâà]ä]ãL=
LfÖDòôãòL=
LÑ~fDåôåpäL=
LÖêôÇwì]íL=

typ školy
zborovňa
štátna škola
jazdný/letový rád
uniforma
akademický
bakalársky stupeň (štúdia)
areál univerzity/ školy
povinný

priebežné hodnotenie
učivo; osnovy vzdelanie
skúšky
peňažný; finančný
absolvent; vysokoškolák
študentská ubytovňa;
LÜlWä=]î=êÉòfÇåëL= internát
LÇw‰WåäL=
časopis, denník; žurnál
Lä]DÄflê]íêáL=
laboratórium
LäÉâíp]=qf]í]L=
prednášková sieň
Lä~fÄê]êáL=
knižnica
magisterský študijný
Lã^Wëí]òL=
program
Lflépå]åäL=
nepovinný; voliteľný
LéêôâífâäL=
praktický
LêfDélWíL=
oznámiť; ohlásiť; hlásenie
LêfDë‰WípL=
výskum
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scholarship
undergraduate
university
certificate
course

Lëâflä]pféL=
L¾åÇ]DÖêôÇwr]íL=
LàìWåfDî‰Wë]íáL=
Lë‰WDífÑfâ]íL=
LâlWëL=

degree
instructor
lesson
pass
professor
pupil
read
revise
student
subject
take

LÇfDÖêáWL=
LfåDëíê¾âí]L=
LäÉëåL=
Lé^WëL=
Léê]DÑÉë]L=
LéàìWéäL=
LêfWÇL=
LêfDî~fòL=
LëíàìWÇ]åíL=
Lë¾ÄÇwfâíL=
LíÉfâL=

tutor
LíàìWí]êL=
drop out (of)
LÇêflé=D~rí=]îL=
get into
LÖÉí=Dfåí]L=
get on with
LÖÉí=Dflå=ïfqL=
pick up
Léfâ=D¾éL=
point out
Léçáåí=D~ríL=
work out
Lï‰Wâ~ríL=
get (somewhere) LÖÉí=ë¾ãïÉ]L=
get a/the chance Líp^WåëL=
get good marks Lã^WâëL=
get homework
LÜ]rãï‰WâL=
get on (my) nerves Lå‰WîòL=

štipendium
študent; vysokoškolák
univerzita; vysoká škola
certifikát; vysvedčenie
chod (jedla)
stupeň; akademická
hodnosť
inštruktor
hodina
zložiť; urobiť (skúšku)
profesor
žiak
čítať
opakovať
študent/ka
predmet (v škole)
vziať; zabrať
opatrovník; tútor;
súkromný učiteľ
nedokončiť; nechať (niečo)
dostať sa do čoho/k čomu
vychádzať/rozumieť si
zdvihnúť (telefón)
(po) ukázať na
trénovať; tréning
dostať sa (niekam)
dostať šancu
dostať dobré známky
dostať domácu úlohu
ísť na nervy

LíÉfâ=ë¾ãï¾å=

take (someone) out~ríL=
take a school
subject
Lë¾ÄÇwfâíL=
take care of
LâÉ]L=
take the register LêÉÇwfëí]L=

vziať niekoho niekam
vybrať si školský predmet
starať sa o niekoho
kontrolovať dochádzku

Unit 4 - Changes
burgle
cash machine
crime rate
gang
hijack
kidnap
murder
prevent
prison sentence

LÄ‰WÖäL=
Lâôp=ã]?páWåL=
Lâê~fã=êÉfíL=
LÖôÏL=
LÜ^fÇwôâL=
LâfÇåôéL=
Lã‰WÇ]L=
LéêfDîÉåíL=
Léêfòå=ëÉåí]åëL=

release
rob

LêfDäáWëL=
LêflÄL=

speed limit
steal

LëéáWÇ=äfãfíL=
LëíáWäL=

stun gun
access
air conditioning
button
calculator
click (on)

Lëí¾å=Ö¾åL=
LôâëÉëL=
LÉ]=â]åDÇfpåfÏL=
LÄ¾íåL=
LâôäâàräÉfí]L=
LâäfâL=

download
hack

LÇ~råDä]rÇL=
LÜôâL=
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(vy) lúpiť; vlámať sa
bankomat
miera/percento kriminality
gang
uniesť; únos (lietadla)
uniesť; únos
vražda
zabrániť; zamedziť
rozsudok; odsúdenie
prepustiť (väzňa); vypustiť;
uvoľniť
(vy/u/o) lúpiť
najvyššia dovolená
rýchlosť
(u)kradnúť; odcudziť
zbraň určená na
omráčenie a znehybnenie,
nie na zabitie
prístup
klimatizácia
tlačidlo
kalkulačka
kliknúť (na)
stiahnuť a uložiť
(počítačové dáta)
rozsekať; rozrezať

hard disk

LÜ^WÇ=ÇfëâL=
Lfåí]åÉí=
internet connection â]DåÉâpåL=
keyboard
LâáWÄlWÇL=
light bulb
Lä~fí=Ä¾äÄL=
link
LäfåâL=
log on/off
LäflÖL=
mouse
Lã~rëL=

hard disk

internetové spojenie
klávesnica
žiarovka
spoj; spájať; súvisieť
prihlásiť sa/odhlásiť sa
myš
pripojený (k počítačovej
online
Lflåä~fåL=
sieti)
plug
Léä¾ÖL=
zástrčka
print
LéêfåíL=
otlačiť; vytlačiť
radiator
LêÉfÇfÉfí]L=
radiátor
satellite dish
Lëôí]ä~fí=ÇfpL=
satelitný tanier/ parabola
scales
LëâÉfäëL=
vážiť; váhy; rozsah; mierka
scan
LëâôåL=
snímať obraz
screen
LëâêáWåL=
paraván; obrazovka
socket
LëflâfíL=
(elektrická) zásuvka
prejsť (z niečoho na
switch
LëïfípL=
niečo); zmeniť
thermometer
Lq]Dãflãfí]L=
teplomer
website address LïÉÄë~fí=]DÇêÉëL= webová adresa
wire
Lï~f]L=
drôt
carry out research LâôêáLêfDë‰WípL=
uskutočniť; viesť výskum
charge a battery Líp^WÇw=]=ÄôíêáL= dobiť baterku
install software
LfåDëílWä=ëflÑíïÉ]L= nainštalovať softvér
service a car
Lë‰Wîfë=]=â^WL=
vykonať údržbu auta
zapnúť/vypnúť vodovodný
turn on/off a tap LíôéL=
kohútik
against the law
L]DÖÉåëí=a]=älWL= protizákonne
by chance
LÄ^f=Díp^WåëL=
náhodne; náhodou
in danger of
Lfå=ÇÉfåÇw]ê=]îL= v ohrození (života)
in doubt about
LÇ~ríL=
v pochybách (o niečom)
on purpose
Lflå=é‰Wé]ëL=
zámerne
over eighteen
L]rî]=ÉfDíáWåL=
nad osemnásť
under (the) age (of
pod vekovou hranicou
eighteen)
LÉfÇwL=
osemnásť rokov
under the
circumstances
Lë‰Wâ]ãëíôåëfòL= za okolností
without delay
LÇfDäÉfL=
bez odkladu
break into
LÄêÉfâ=fåí]L=
vlámať sa; vniknúť
do away with
LÇìW=]DïÉf=ïfqL= odstrániť; skoncovať s
get away
LÖÉí=]DïÉfL=
odísť; uniknúť
give someone
LÖfî=ë¾ãï¾å=
away
]DïÉfL=
zradiť niekoho
go up
LÖ]r=¾éL=
ísť hore; rásť; stúpať
look into
Lärâ=Dfåí]L=
preskúmať; zaoberať sa

Unit 5 - Movement
cabin
car
carriage

LâôÄfåL=
Lâ^WL=
LâôêfÇwL=

check-in
cruise
deck
engine
flight
gear
handlebars
minibike
moped
mountain bike
pedals

LípÉâ=DfåL=
LâêìWòL=
LÇÉâL=
LÉåÇwfåL=
LÑä~fíL=
LÖf]L=
LÜôåÇäÄ^WòL=
LãfåáÄ~fâL=
Lã]réÉÇL=
Lã~råífå=Ä~fâL=
LéÉÇäòL=

kabína (v lietadle)
(osobný) auto(mobil)
voz; vagón (železničná)
odbavenie (batožiny na
letisku)
plavba
paluba (na lodi)
motor
let
rýchlostný stupeň (v aute)
zábradlie
malý motocykel
moped
horský bicykel
pedále
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platform
scooter
skateboard
steering
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benzín
nástupište
skúter
skateboard
riadenie; ovládanie
dať si dole; vyzuť (si)
(topánky); vzlietnuť
take off
LíÉfâ=DflÑL=
(lietadlo)
ticket
LífâfíL=
revízor
board a ship
LÄlWÇ=]=pféL=
vstúpiť na palubu
catch a
chytiť (stihnúť)
train/bus/plane
LâôípL=
vlak/autobus/lietadlo
drive a car/bus
LÇê~fî=]=â^WLÄ¾ëL= šoférovať auto/autobus
get in/out of a car L~rí=]î=]=â^WL=
nastúpiť do/ vystúpiť z auta
get on/off a
nastúpiť do/ vystúpiť z
bus/train/plane
LíêÉfåLéäÉfåL=
auta/vlaku/lietadla
miss a
nestihnúť
bus/train/tram
LãfëL=
autobus/vlak/električku
ride a bike
Lê~fÇ=]=Ä~fâL=
jazdiť na bicykli
take a
vziať si
bus/train/taxi/plane LíôâëáL=
autobus/vlak/taxi/lietadlo
at the port
LélWíL=
v prístave
drive off
LÇê~fî=DflÑL=
zahnať; odohnať; odraziť
get out of the car L~rí=]î=a]=â^WL= vystúpiť z auta
go by car
LÄ~f=â^WL=
ísť autom
go on a journey LÇw‰WåáL=
na ceste
go on foot
LÑríL=
ísť pešo
on board a ship Lflå=ÄlWÇ=]=pféL= na palube lode
on the bus
LÄ¾ëL=
na autobuse
odpadnúť (=zaspať);
drop off
LÇêflé=flÑL=
(z)horšiť sa
get back
LÖÉí=ÄôâL=
vrátiť sa; získať späť
make for
LãÉfâ=DÑlWL=
umožniť
pick up
Léfâ=D¾éL=
vyzdvihnúť
see off
LëáW=DflÑL=
vyprevadiť niekoho
set off
LëÉí=flÑL=
vydať sa; vyraziť (na cestu)
slow down
Lëä]r=Ç~råL=
spomaliť
speed up
LëéáWÇ=D¾éL=
zrýchliť (sa); urýchliť (sa)
dať si dole; vyzuť (si)
(topánky); vzlietnuť
take off
LíÉfâ=DflÑL=
(lietadlo)
riadiť (auto); ísť (v aute a
drive
LÇê~fîL=
pod.)
excursion
LfâëDâ‰WpåL=
zájazd; výlet; exkurzia
journey
LÇw‰WåáL=
cesta
travel
LíêôîäL=
cestovať
trip
LíêféL=
výlet; zájazd
voyage
LîlffÇwL=
plavba; cesta
breathtaking
LÄêÉqíÉfâfÏ L=
úžasný; dych vyrážajúci
canyon
Lâôåà]åL=
kanón
fare
LÑÉ]L=
cestovné
guide
LÖ~fÇL=
sprievodca
highlight
LÜ~fä~fíL=
zvýrazniť
hike
LÜ~fâL=
túra
hire
LÜ~f]L=
najať si
hitch-hiking
LÜfíp=Ü~fâfÏL=
stopovať
holidaymaker
LÜfläfÇÉfãÉfâ]L= rekreant; turista; výletník
itinerary
L~fDífå]ê]êáL=
popis cesty; itinerár
package
LéôâfÇwL=
(malý) balík; balíček
picturesque
Léfâíp]DêÉëâL=
malebný; pitoreskný
resort
LêfDòlWíL=
uchýliť sa
scénický; javiskový;
scenic
LëáWåfâL=
malebný
sea voyage
LëáW=îlffÇwL=
plavba
LéÉíê]äL=
LéäôíÑlWãL=
LëâìWí]L=
LëâÉfíÄlWÇL=
Lëíf]êfÏL=
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service
site
spectacular
trail

Lë‰WîfëL=
Lë~fíL=
LëéÉâDíôâàrä]L=
LíÉfäL=

trek

LíêÉâL=

služba
miesto; plocha
veľkolepý; honosný
cestička; stopa
dlhá namáhavá cesta;
putovanie

Unit 6 – Mother Nature
bean
beef
biscuit
cabbage
cake
calories
carrot
cereal
cheese
chips
fat
fattening
fish
greasy
ham
homemade
honey
ice cream
juicy
lettuce
low-fat
melon
nutritious
u
olive oil
pasta
raw
rice
sausage
savoury
strawberry
sweet
vitamin
yoghurt
a bar of chocolate
a bottle of water

LÄáWåL=
bôb; fazuľa; zrnko
LÄfWÑL=
hovädzie (mäso)
LÄfëâfíL=
keks; sušienka
LâôÄfÇwL=
kapusta
LâÉfâL=
koláč
Lâôä]êáWòL=
kalórie
Lâôê]íL=
mrkva; karotka
LëáWêf]äL=
cereálie
LípáWòL=
syr
LípféëL=
hranolky
LÑôíL=
tlstý
LÑôíåfÏL=
spôsobujúci priberanie
LÑfpL=
ryba; ryby
LÖêáWëáL=
tučný; mastný
LÜôãL=
šunka
LÜ]rã=ãÉfÇL=
domáci; doma vyrobený
LÜ¾åáL=
med
L~fë=âêáWãL=
zmrzlina
LÇwìWëáL=
šťavnatý
LäÉífëL=
hlávkový šalát
Lä]r=ÑôíL=
nízkotučný
LãÉä]åL=
melón
LåàìWDíêfp]ëL=
výživný
Lå¾íëL==
scvoknutý; úplný cvok
Lfläfî=lfäL=
olivový olej
Léôëí]L=
cestoviny
LêlWL=
surový
Lê~fëL=
ryža
LëflëfÇwL=
saláma; párok; klobása
LëÉfî]êáL=
slaný; ostrý
LëíêlWÄ]êáL=
jahoda; jahodový
LëïáWíL=
sladký
Lîfí]ãfåL=
vitamín
LàflÖ]íL=
jogurt
L]=Ä^W=]î=ípflâä]íL= tabuľka čokolády
L]=Äflíä=]î=ïlWí]L= fľaša vína
L]=Ä¾åíp=]î=
a bunch of grapes ÖêÉféëL=
strapec hrozna
a jar of jam
L]=à^W=]î=ÇwôãL= sklíčko džemu
a loaf of bread
L]=ä]rÑ=]î=ÄêÉÇL= bochník chleba
L]=éôâfí=]î=
a packet of crisps âêfëéëL=
balíček čipsov
a slice of
L]=ëä~fë=]î=
bread/cake
ÄêÉÇLâÉfâL=
krajec chleba; kus koláča
a tin of tuna
L]=ífå=]î=íàìWå]L= konzerva s tuniakom
cut down on
Lâ¾í=DÇ~råL=
odrezať; znížiť

get over

LÖÉí=D]rî]L=

give up

LÖfî=D¾éL=

go off
put on
work out
bake

LÖ]r=DflÑL=
Lérí=DflåL=
Lï‰Wâ=D~ríL=
LÄÉfâL=

dostať sa z (choroby,
depresie)
vzdať sa niečoho; odísť z
(pracovného miesta)
spustiť; vybuchnúť;
vystreliť
obliecť sa; dať na seba
trénovať; tréning
piecť (nie mäso)
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boil
chew
fry
grill
lick
melt

LÄlfäL=
LípìWL=
LÑê~fL=
LÖêfäL=
LäfâL=
LãÉäíL=

roast

Lê]rëíL=

sip
suck
swallow
taste
blizzard
damp
flood
fog
forest fire
harvest
heatwave
ice
shower
storm
sunburn
at fault
at risk
by mistake
for sale
in demand
in need
afraid of
cruel to
different from

LëféL=
Lë¾âL=
Lëïflä]rL=
LíÉfëíL=
LÄäfò]ÇL==
LÇôãéL=
LÑä¾ÇL=
LÑflÖL=
LÑflêfëí=Ñ~f]L=
LÜ^WîfëíL=
LÜáWíïÉfîL=
L~fëL=
Lp~r]L=
LëílWãL=
Lë¾åÄ‰WåL=
LÑlWäíL=
LêfëâL=
LãfDëíÉfâL=
LÑ]=DëÉfäL=
LÇfDã^WåÇL=
LåáWÇL=
L]DÑêÉfÇ=]îL=
LâêìW]äL=
LÇfÑê]åíL=

excited about
popular with
similar to

LfâDë~fífÇL=
Léfléàrä]L=
Lëfã]ä]=íìWL=

benefit from
care for/about
choose
from/between
criticize for
pay for

LÄÉåfÑfíL=
LâÉ]L=

refer to

LêfDÑ‰WL=

LípìWòL=
Lâêfífë~fòL=
LéÉf=Ñ]L=

variť (sa); vryť
žuvať; hrýzť
smažiť (sa); opekať (sa)
grilovať; opekať na rošte
lízať
rozpustiť (sa); roztaviť sa
piecť; pečený; pečené
(mäso)
srkať; piť v malých
dúškach
vtiahnuť; nasať; vdýchnuť
prehltnúť
chuť; (o)chutnať
blizard; snehová búrka
mokrý
povodeň; potopa
hmla
lesný požiar
žatva; úroda
teplá vlna
ľad
sprchovací kút; sprcha
búrka
opálený; spálený slnkom
vinný
v ohrození
náhodne; nepredvídane
na predaj
žiadaný
chudobný; biedny; v núdzi
obávajúci sa (niečoho)
krutý; neľudský k
odlišný od
rozrušený; rozvášnený;
nadšený (z niečoho)
populárny (niečím)
podobný
mať úžitok/ osoh;
profitovať z niečoho
starať sa o niekoho
vybrať z/medzi
kritizovať pre/za (niečo)
zaplatiť za
odvolať sa (na)/ odkazovať
(na)

Unit 7 - Beauty
bleached hair
casual look
dark glasses
fashion designer
goatee beard
hair gel
high heels
lip gloss
make-up artist
nose ring
painted nails
pierced lip
pony tail
skate shoes

odfarbené vlasy
neformálny/ležérny výzor
tmavé okuliare
módny návrhár
kozia briadka
vlasový gél
(topánky s) vysokými
LÜ^á=ÜáWäòL=
opätkami
Läfé=ÖäflëL=
lesk na pery
LãÉfâ¾é=^WífëíL= vizážista
Lå]rò=êfÏL=
náušnica do nosa
LéÉfåífÇ=åÉfäòL= maľované nechty
Léf]ëí=äféL=
prepichnuté pery
Lé]råá=íÉfäL=
cop
LëâÉfí=pìWòL=
skejtové topánky
LÄäáWípí=ÜÉ]L=
Lâôwì]ä=ärâL=
LÇ^Wâ=Öä~WëfòL=
LÑôpå=ÇfDò~få]L=
L?Ö]rDíáW=Äf]ÇL=
LÜÉ]=ÇwÉäL=
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catch on
keep up with
put on
roll up
take up
fit
go with
match
suit
adolescence
adolescent
brave
bravery
decoration
decorative
except
exception
face
facial
identify
identity
mean
meaning
war
warrior
abstract art
canvas
fantasy
imagination
landscape
method
portrait
show
still life
studio
water colour

prísť do módy; pochopiť
udržiavať (čo); pokračovať
LâáWé=¾é=ïfaL=
(v niečom)
Lérí=DflåL=
vziať na seba; nasadiť si
Lê]rä=D¾éL=
vyhrnúť; vysúkať si
LíÉfâ=D¾éL=
zabrať; zaberať
hodiť sa; zapadať;
LÑfíL=
vyhovovať
LÖ]r=DïfaL=
hodiť sa k
LãôípL=
pasovať; hodiť sa; pristať
LëìWíL=
oblek
L]DÇflä]ë]åëL=
dospievanie
LôÇ]DäÉëåíL=
dospievajúci
LÄêÉfîL=
statočný; odvážny
LÄêÉfî]êáL=
statočná odvaha
LÇÉâ]DêÉfpåL=
výzdoba
LÇÉâê]ífîL=
dekoratívny; ozdobný
LfâDëÉéíL=
okrem
LfâDëÉépåL=
výnimka
LÑÉfëL=
tvár
LÑÉfpäL=
tvárový; na tvári
L~fDÇÉåífÑ~fL=
rozpoznať
L~fDÇÉåífíáL=
totožnosť
LãáWåL=
znamenať
LãáWåfÏL=
význam; zmysel
LïlWL=
vojna; boj
Lïflêf]L=
vojak; bojovník
LôÄëíêôâí=^WíL= abstraktné umenie
Lâôåî]ëL=
plátno; plachtovina
fantázia; fantastická
LÑôåí]ëáL=
literatúra
predstavivosť;
Lf?ãôÇwfDåÉfpåL= obrazotvornosť
LäôåÇëâÉféL=
krajina
LãÉq]ÇL=
metóda
LélWíêfíL=
portrét
program; zábavné
Lp]rL=
predstavenie
Lëífä=Dä^fÑL=
zátišie
LëíàìWÇf]rL=
ateliér
LïlWí]=â¾ä]L=
vodové farby
Lâôíp=DflåL=

Unit 8 – For pleasure
do aerobics
do ballet

LÉ]Dê]rÄfâëL=
LÄôäÉfL=

do karate
do weight training
go climbing
go cycling
go diving
go hiking
go horseback
riding
go jogging
go sailing
go skiing
go swimming
play a musical
instrument
play basketball
play chess
play table tennis

Lâ]Dê^WíáL=
LïÉfí=íêÉfåfÏL=
LÖ]r=âä~fãfÏL=
LÖ]r=ë~fâäfÏL=
LÖ]r=Ç~fîfÏL=
LÖ]r=Ü~fâfÏL=
LÖ]r=ÜlWëÄôâ=
ê~fÇfÏL=
LÖ]r=ÇwflÖfÏL=
LÖ]r=ëÉfäfÏL=
LÖ]r=ëâááÏL=
LÖ]r=DëïfãfÏL=
LãàìWòfâä=
fåëíêrã]åíL=
LÄ^WëâfíÄlWäL=
LípÉëL=
LíÉfÄä=íÉåfëL=

robiť; pestovať (cvičiť)
aerobik
robiť (tancovať) balet
robiť; pestovať (cvičiť)
karate
cvičiť s činkami
ísť liezť
ísť sa bicyklovať
ísť sa potápať
ísť na túru
ísť jazdiť na koni
ísť si zabehať
ísť sa plaviť
ísť na lyže
ísť plávať
hrať na hudobnom nástroji
hrať basketbal
hrať šachy
hrať stolný tenis

pre učiteľov: doplnkové materiály zdarma na www.macmillanenglish.com/code
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play tennis
bat
compass
goggles
helmet
lifejacket
racket
rope
rucksack
saddle
wetsuit
be into
put off
put on
take up
turn down/up
turn up (for/at)
audience
author
band
best-seller
chapter
character
composer
concert
fiction
forecast
hit
novel
opera
orchestra
page
plot
screen
series
singer
stage
front page
lead singer
live audience
main character
science fiction
soap opera
weather forecast
amateur
DVD player
DVD recorder
fan
game
microphone
opponent
play
professional
speaker
spectator
stage
studio
supporter
teammate
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hrať tenis
pálka; raketa
kompas
(ochranné) okuliare
helma; ochranná prilba
záchranná vesta
raketa
lano
batoh; ruksak
sedlo
neoprénová kombinéza
mať radosť (z niečoho)
odložiť; odradiť
vziať na seba; nasadiť si
zabrať; zaberať
stíšiť/ dať hlasnejšie
objaviť sa
diváci; publikum
autor
kapela; skupina; tlupa
kniha idúca najlepšie na
LÄÉëíDëÉä]L=
odbyt
Lípôéí]L=
kapitola
Lâôê]âí]L=
postava (v lit. a film. diele)
Lâ]ãDé]rò]L=
skladateľ
Lâflåë]íL=
koncert
LÑfâpåL=
beletrie; fikcia
LÑlWâ^WëíL=
predvídať; predpovedať
LÜfíL=
hit; šláger
LåflîäL=
román
Lfléê]L=
opera
LlWâfëíê]L=
orchester
LéÉfÇwL=
stránka; strana
LéäflíL=
zápletka
LëâêáWåL=
paraván; obrazovka
Lëf]êáWòL=
rada; séria
LëfÏ]L=
spevák
LëíÉfÇwL=
javisko
LÑê¾åí=éÉfÇwL=
titulná stránka; titulka
LäáWÇ=ëfÏ]L=
hlavný spevák/speváčka
Lä~fî=lWÇf]åëL=
živé publikum
LãÉfå=âôêfâí]L= hlavná postava
Lë~f]åë=DÑfâpåL= vedecko-fantastický
Lë]ré=flé]ê]L=
televízny/rozhlasový seriál
LïÉa]=ÑlWâ^WëíL= predpoveď počasia
Lôã]í]L=
amatér; nadšenec
LÇáW=îáW=ÇáW=DéäÉf]L= DVD prehrávač
LÇáW=îáW=ÇáW=
DVD nahrávacie
êfDâlWÇ]L=
zariadenie
LÑôåL=
fanúšik
LÖÉfãL=
hra
Lã~fâê]Ñ]råL=
mikrofón
oponent; protivník;
L]Dé]rå]åíL=
protihráč
LéäÉfL=
hrať; hra; zápas
Léê]DÑÉp]åäL=
profesionál; profesionálny
LëéáWâ]L=
reproduktor; rečník
LëéÉâDíÉfí]L=
divák
LëíÉfÇwL=
javisko
LëíàìWÇf]rL=
ateliér
Lë]DélWí]L=
prívrženec; stúpenec
LíáWã=ãÉfíL=
spoluhráč
LíÉåfëL=
LÄôíL=
Lâ¾ãé]ëL=
LÖflÖäòL=
LÜÉäã]íL=
Lä~fÑ=ÇwôâfíL=
LêôâfíL=
Lê]réL=
Lê¾âëôâL=
LëôÇäL=
LïÉíëìWíL=
LÄáW=Dfåí]L=
Lérí=DflÑL=
Lérí=DflåL=
LíÉfâ=D¾éL=
Lí‰=Wå=DÇ~råL¾éL=
Lí‰Wå=D¾éL=
LlWÇf]åëL=
LlWq]L=
LÄôåÇL=
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viewer

LîàìW]L=

(televízny) divák

Unit 9 - Words
agree
apologize
beg
claim
deny
doubt
offer
order
recommend
refuse
state
suggest

L]DÖêáWL=
L]Déflä]Çw~fòL=
LÄÉÖL=
LâäÉfãL=
LÇfDå~fL=
LÇ~ríL=
LflÑ]L=
LlWÇ]L=
LêÉâ]DãÉåÇL=
LêfDÑàìWòL=
LëíÉfíL=
Lë]DÇwÉëíL=

warn
aerial
broadcast
commentary
description

LïlWåL=
LÉ]êf]äL=
LÄêlWÇâ^WëíL=
Lâflã]åíêáL=
LÇfDëâêfépåL=
LÇáW=ÇwÉfLÇfëâ=
ÇwflâáL=

DJ (disc jockey)
documentary
episode
forecast
horror film
murder mystery
news
news bulletin
newsflash
newsreader
reality show
remake
repeat
review
romance
satellite channel
series
signal
sitcom
station (radio)
talk show
TV channel
TV set
version
come out
flick through
pick up
tune in
turn off
turn over
caption
editor
gossip column

súhlasiť
ospravedlniť sa
prosiť; naliehavo žiadať
tvrdiť
poprieť
pochybnosti
ponúknuť; ponúkať
nariadiť; objednať
odporučiť
odmietnuť
stav
navrhnúť; odporučiť
varovať; upozorniť
(niekoho)
anténa
vysielanie; program
komentár
popis

DJ (disk džokej)
dokumentárny (film,
LÇflâàìDãÉåíêáL= program)
LÉéáë]rÇL=
epizóda; diel
LÑlWâ^WëíL=
predvídať; predpovedať
LÜflê]=ÑfäãL=
horor
Lã‰WÇ]=ãfëíêáL= záhadná vražda
LåàìWòL=
správy
LåàìWò=Ärä]ífåL= krátke spravodajstvo
dôležitá správa, ktorú je
LåàìWòÑäôpL=
potrebné hneď odvysielať
LåàìWòêáWÇ]L=
hlásateľ (správ)
LêáDôä]íá=p]rL=
reality šou
remake; nové
LêáWãÉfâL=
prepracovanie
opakovať;
povedať/napísať/urobiť
LêfDéáWíL=
znovu
LêfDîàìWL=
prehľad; recenzia
Lê]rDãôåëL=
romanca; milostný vzťah
Lëôí]ä~fí=ípôåäL= satelitný kanál
Lëf]êáWòL=
rada; séria
LëfÖåäL=
signál
LëfíâflãL=
situačná komédia
LëíÉfpåLêÉfÇá]rL= stanica (rádia)
LílWâ=p]rL=
talk show
LíáW=îáW=ípôåäL=
televízny kanál
LíáWDîáW=ëÉíL=
televízor
Lî‰WwåL=
verzia
vyjsť; publikovať; objaviť
Lâ¾ã=D~ríL=
sa v predaji
preletieť; prelistovať si
LÑäfâ=DqêìWL=
(časopis)
Léfâ=D¾éL=
zodvihnúť; vybrať si
LíàìWå=DfåL=
naladiť (rádio, televíziu)
Lí‰Wå=DflÑL=
vypnúť; zhasnúť
otočia sa; obrátiť sa na
Lí‰Wå=D]rî]L=
druhú stranu (v posteli)
LâôépåL=
titulok; nadpis
redaktor; vydavateľ;
LÉÇfí]L=
korektor
LÖflëfé=âflä]ãL=
spoločenská rubrika
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headline
horoscope
journalist
reporter
classified ads
commercial
jingle
logo
poster
slogan
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titulok; nadpis
horoskop
novinár; žurnalista
reportér; spravodajca;
LêfDélWí]L=
hlásateľ
LâäôëfÑ~fÇ=ôÇòL= inzeráty
Lâ]Dã‰WpäL=
reklama (televízna)
LÇwfÏÖäL=
znelka
Lä]rÖ]rL=
logo (firmy)
Lé]rëí]L=
plagát
Lëä]rÖ]åL=
reklamné/volebné heslo
LÜÉÇä~fåL=
LÜflê]ëâ]réL=
LÇw‰Wå]äfëíL=

Unit 10 – Different places
attic
balcony
block of flats
bridge

LôífâL=
LÄôäâ]åáL=
LÄäflâ=]î=ÑäôíëL=
LÄêfÇwL=

bungalow
LÄ¾ÏÖ]ä]rL=
busy
LÄfòáL=
cathedral
Lâ]DqáWÇê]äL=
cave
LâÉfîL=
ceiling
LëáWäfÏL=
cellar
LëÉä]L=
central
LëÉåíê]äL=
corner
LâlWå]L=
corridor
LâflêfÇlWL=
cottage
LâflífÇwL=
cramped
LâêôãéíL=
damp
LÇôãéL=
door
LÇlWL=
dry
LÇê~fL=
edge
LÉÇwL=
floor
LÑälWL=
gate
LÖÉfíL=
huge
LÜàìWÇwL==
hut
LÜ¾íL=
inside
Lfåë~fÇL=
landlord
LäôåÇälWÇL=
level
LäÉîäL=
lighthouse
Lä~fíÜ~rëL=
luxurious
Lä¾ÖDwr]êá]ëL=
modern
LãflÇåL=
old-fashioned
L]räÇ=DÑôpåÇL=
owner
L]rå]L=
quiet
Lâï~f]íL=
simple
LëfãéäL=
spacious
LëéÉfp]ëL=
temple
LíÉãéäL=
tiny
Lí~fåóL=
tunnel
Lí¾åäL=
wall
LïlWäL=
by a main road
LãÉfå=ê]rÇL=
by the sea
LëáWL=
in a busy area
LÄfëá=É]êá]L=
in a village
LîfäfÇwL=
in the city centre Lëfíá=ëÉåí]L=
in the suburbs
Lë¾Ä‰WÄòL=
on the coast
Lflå=a]=â]rëíL=
on the outskirts of .
..
LaáW=~ríëâ‰WíëL=
climate
Lâä~fãfíL=
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podkrovie
balkón
panelák
most
bungalov; prízemný
domček
zaneprázdnený; rušný
katedrála
jaskyňa
strop
pivnica; pivnička
hlavný, stredný; ústredný
kútik; kút
chodba; koridor
domček; chalupa
stiesnený
mokrý
dvere
suchý; sucho
hrana; okraj
podlaha
brána; vráta
obrovský; obrovitý
drevená chata; búda
vo vnútri; do vnútra
majiteľ bytu; domáci
úroveň
maják
luxusný
moderný
staromódny; starobylý
majiteľ
tichý; pokojný
jednoduchý; prostý
priestranný
svätyňa; chrám
malý; drobný
tunel; chodba
stena
pri hlavnej ceste
pri mori
v rušnej oblasti
v dedine
v centre mesta
na predmestí
na pobreží

cost of living
country
countryside
custom
foreigner
guest
habit
host
local
regional
rural

Lâflëí=]î=äfîfÏL=
Lâ¾åíêáL=
Lâ¾åíêáë~fÇL=
Lâ¾ëí]ãL=
LÑflêfå]L=
LÖÉëíL=
LÜôÄfíL=
LÜ]rëíL=
Lä]râäL=
LêáWÇw]å]äL=
Lêr]ê]äL=
LëíôåÇ]Ç=]î=
standard of living äfîfÏL=
stranger
LëíêÉfåÇw]L=
urban
L‰WÄ]åL=
weather
LïÉa]L=
do up
LÇìW=D¾éL=
fit in (with)
LÑfí=DfåLïfqL=

look down on
put up

Lärâ=DÇ~rå=flåLL=
Lérí=D¾éL=

put up with
take to

Lérí=D¾é=ïfaL=
LíÉfâ=Dí]L=

životné náklady
vidiek
vidiek
zvyk; obyčaj; tradícia
cudzinec
hosť; návštevník
zvyk; návyk
hostiteľ; usporiadateľ
miestny
krajový; regionálny
dedinský; vidiecky
životná úroveň
cudzí/neznámy človek
mestský
počasie
opraviť; vylepšiť
pasovať
pozerať sa opovržlivo;
povyšovať sa
dať (si nohy) hore
musieť zniesť; vydržať
(niečo)
zvyknúť si (niečo urobiť)

na okraji (niečoho)
podnebie; klíma

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

