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Global Pre-Intermediate  

Unit 1 – Individual & Society 
acquaintance L]DâïÉfåíåëL= známy; známa 
bald LÄlWäÇL= plešatý 
beard LÄf]ÇL= fúzy; brada 
blond LÄäflåÇL= svetlovlasý; svetlý; blond 
chewing gum LípìWfÏ=Ö¾ãL= žuvačka 
classmate Lâä^WëãÉfíL= spolužiak 
colleague LâfläáWÖL= spolupracovník; kolega 
credit card LâêÉÇfí=â^WÇL= kreditná/úverová karta 
curly Lâ‰WäáL= kučeravý; vlnitý 
friend LÑêÉåÇL= priateľ; priateľka 
glasses LÖä^WëfòL= okuliare 
key ring LâáW=êfÏL= krúžok na kľúče 
lipstick LäféëífâL= rúž 

look LärâL=
vyzerať (look terrible - 
vyzerať hrozne) 

look like Lärâ=Dä~fâL= vyzerať  
medium-height LãáWÇf]ã=DÜ~fíL= stredne veľký 
middle-aged LãfÇä=DÉfÇwÇL= stredného veku 
mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilný telefón; mobil 
neighbour LåÉfÄ]L= sused/ susedka 
overweight L]rî]ïÉfíL= nadváha; tučný 
pen LéÉåL= pero 
place LéäÉfëL= políčko (v stolných hrách) 
all over the place všade 
in place of namiesto 
in the first place Lfå=a]=Ñ‰Wëí=éäÉfëL= na prvom mieste 
my/your/our etc 
place 
out of place nevhodný; nepríhodný 
take place LíÉfâ=éäÉfëL= konať sa; uskutočniť sa 
scar Lëâ^WL= jazva 
short LplWíL= krátky; malý postavou 
shoulder-length Lp]räÇ]=äÉÏqL= po ramena (o dĺžke vlasov) 
slim LëäfãL= štíhly 
straight LëíêÉfíL= rovný; priamy 
touch Lí¾ípL= kontakt; dotyk 
in touch (with sb) (be~) v kontakte 
keep/stay in touch 
(with sb) byť v kontakte; byť v styku 

lose touch (with sb) LäìWò=í¾ípL= stratiť kontakt 
out of touch (with 
sb) (be~) mimo kontaktu 

twenty LíïÉåíáL= dvadsať 

in your twenties 
byť vo veku medzi 20 a 30 
rokom 

umbrella L¾ãDÄêÉä]L= dáždnik; slnečník 
Young Là¾ÏL= mladý 

Unit 2 – Eating & Drinking 
arm L^WãL= rameno; ruka 
back LÄôâL= chrbát 
beer LÄf]L= pivo 
bitter LÄfí]L= horký 
blood LÄä¾ÇL= krv 
bone LÄ]råL= kosť 
bottle LÄflíäL= fľaša 
bowl LÄ]räL= misa; miska; čaša 
brain LÄêÉfåL= mozog 

breakfast LÄêÉâÑ]ëíL= raňajky 
can LâôåL= plechovka 
carton Lâ^WíåL= škatuľa (napr. džúsu) 
coffee LâflÑáL= káva; šálka kávy 
cola Lâ]rä]L= kola (nápoj) 
cook LârâL= variť 
cup Lâ¾éL= šálka; hrnček 

dinner LÇfå]L=
hlavné jedlo dňa (večera 
alebo obed) 

ear Lf]L= ucho; sluch 
eat LáWíL= jesť 
elbow LÉäÄ]rL= lakeť 
finger LÑfÏÖ]L= prst 
fire LÑ~f]L= požiar; oheň 
foot LÑríL= noha; chodidlo 
fresh LÑêÉpL= čerstvý; osviežujúci 
frying pan LÑê~ffÏ=éôåL= panvica; pekáč 
glass LÖä^WëL= sklo; pohár 
hair LÜÉ]L= vlasy 
hand LÜôåÇL= ruka 
head LÜÉÇL= hlava 
heart LÜ^WíL= srdce; srdcový 
juice LÇwìWëL= džús; šťava 
kettle LâÉíäL= kanvica 
knee LåáWL= koleno 
leg LäÉÖL= noha 
lunch Lä¾åípL= obed ( jedlo na poludnie) 
milk LãfäâL= mlieko 
mug Lã¾ÖL= hrnček 
muscle Lã¾ëäL= sval 
nail LåÉfäL= klinec; necht 
nose Lå]ròL= nos 
oven L¾îåL= rúra; pec; trúba na pečenie 
salty LëlWäíáL= slaný 
saucepan LëlWëé]åL= rajnica; panva; kastrólik 

serve Lë‰WîL=
podávať; obsluhovať; 
(mať) podanie 

sink LëfÏâL= výlevka 
skin LëâfåL= koža 

snack LëåôâL=
desiata/olovrant; rýchle 
občerstvenie 

spicy Lëé~fëfL= korenený; pikantný;  
spoon LëéìWåL= lyžica; lyžička 
sweet LëïáWíL= sladký; príjemný 
taste1 LíÉfëíL= chuť 
taste2 LíÉfëíL= chutnať 
tea LíáWL= čaj; šálka čaju 
toaster Lí]rëí]L= hriankovač 
water LïlWí]L= voda 
wine Lï~fåL= víno 

Unit 3 – Art & Music 

angry LôÏÖêáL=
rozhnevaný; nahnevaný; 
zlostný 

armchair L^WãípÉ]L= kreslo 
audio cassette LlWÇf]r=â]DëÉíL= kazeta 
bored LÄlWÇL= unudený; otrávený 
button LÄ¾íåL= gombík; tlačidlo 
carpet Lâ^WéfíL= koberec 
cave art LâÉfî=^WíL= jaskynné maľby 
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CD LëáW=DÇáWL= CD; kompaktný disk 
coffee table LâflÑf=íÉfÄäL= konferenčný stolík 
curtain Lâ‰Wí]åL= záves 
discover LÇfëDâ¾î]L= objaviť 
discovered LÇfDëâ¾î]L= objavený 
discovery LÇfëDâ¾î]êfL= objav; zistenie; odhalenie 
down LÇ~råL= dolu, dole 
DVD player LÇáW=îáW=ÇáW=éäÉf]L= DVD prehrávač 
eject LfDÇwÉâíL= vysunúť 

excited LfâDë~fífÇL=
vzrušený; rozčúlený; 
nedočkavý 

fast-forward LÑ^Wëí=DÑlWï]ÇL= pretočiť 
happy LÜôéáL= šťastný; spokojný 
headphones LÜÉÇÑ]råL= slúchadlá 

just LÇw¾ëíL=

teraz (=práve pred 
chvíľkou); práve; 
spravodlivý 

lamp LäôãéL= lampa; svietidlo 
manuscript LãôåàrëâêféíL= rukopis 
mirror Lãfê]L= zrkadlo 
MP3 player LÉã=éáW=qêáW=éäÉf]L=MP3 prehrávač 
ninety Lå~fåíáL= deväťdesiat 
the nineties, the 
90s La]=Då~fåíáòL=

deväťdesiate roky 

nought LålWíL= nula 
the noughties La]=DålWíáWòL= medzi rokmi 2000 až 2010 
off LflÑL= vypnúť; vypnuté 
old L]räÇL= starý 
on LflåL= zapnúť; zapnuté 

painting LéÉfåífÏL=
maľba; obraz; maľovanie; 
maliarstvo 

pause LélWòL= pauza; zastaviť; prerušiť 
photograph LÑ]rí]Öê^WÑL= fotografia 
play LéäÉfL= hrať; hra; zápas 

plug sth in Léä¾Ö=áåL=
zastrčiť do zástrčky; 
zapojiť 

record LêÉâlWÇL= záznam; nahrávka 
record player LêÉâlWÇ=DéäÉf]L= prehrávač 
relaxed LêfDäôâëíL= uvoľnený; odpočinutý 
rewind LêfWDï~fåÇL= pretočiť; prehrať naspäť 
sad LëôÇL= smutný; nešťastný 
scared LëâÉ]ÇL= vystrašený; vydesený 
sculpture Lëâ¾äéíp]L= socha; sochárstvo 
self-portrait LëÉäÑélWíêfíL= autoportrét 
shelf LpÉäÑL= polička; regál 

sketch LëâÉípL=
náčrtok; skica; (komický) 
výstup 

sofa Lë]rÑ]L= pohovka; gauč 
statue LëíôíàìWL= socha 
stop LëífléL= prestať; zastaviť 
tense LíÉåëL= napätý 
tired Lí~f]ÇL= unavený; vyčerpaný 
undiscovered L¾åÇfDëâ¾î]ÇL= neobjavený 
up L¾éL= hore; nahor; na 
video cassette LîfÇá]r=â]DëÉíL= videokazeta 
wall LïlWäL= stena; múr 

watch LïflípL=
pozorovať; sledovať; 
pozerať sa (na) 

window LïfåÇ]rL= okno 

Unit 4 – Hopes & Fears 
awful LlWÑäL= strašný; príšerný 
beautiful LÄàìWífÑäL= krásny 
bored LÄlWÇL= unudený; otrávený 

boring LÄlWêfÏL= nudný; otravný 
clever LâäÉî]L= múdry; bystrý 
desert LÇÉò]íL= púšť 
disease LÇf(òáWòL= nemoc; choroba 
excellent LÉâë]ä]åíL= vynikajúci; skvelý; výborný 
flood LÑä¾ÇL= povodeň; potopa 
forest LÑflêfëíL= les; prales 
frightened LÑê~fíåÇL= vydesený; vystrašený 
frightening LÑê~fí]åfÏL= desivý; hrôzu naháňajúci 
get LÖÉíL= dostať (sa); obdŕžať 
get around LÖÉí=]Dê~råÇL= obísť 
get away LÖÉí=]DïÉfL= odísť; uniknúť 
get back LÖÉí=ÄôâL= vrátiť sa; získať späť 
get together LÖÉí==í]DÖÉa]L= zísť sa; zhromaždiť sa 

get up LÖÉí=¾éL=
vstať (ráno z postele); 
postaviť sa 

handsome LÜôåë]ãL= pekný; krásny; driečny 
homelessness L(Ü((ãä(ëå(ëL= bezdomovstvo 
hunger LÜ¾ÏÖ]L= hlad 
ice L~fëL= ľad 
interested Lfåíê]ëífÇL= (be ~) zaujímať sa 
interesting Lfåíê]ëífÏL= zaujímavý 
lake LäÉfâL= jazero 

natural disaster 
Låôíp]ê]ä=
ÇfDò^Wëí]L=

prírodná katastrofa 

ocean L]rpåL= oceán; more 
pollution Lé]DäìWp]åL= znečistenie; zamorenie 
poverty Léflî]íáL= chudoba; bieda; núdza 
relaxed LêfDäôâëíL= uvoľnený; odpočinutý 
relaxing LêfDäôâëfÏL= uvoľňujúci; relaxačný 
river Lêfî]L= rieka 
smart Lëã^WíL= elegantný; vkusný 
surprised Lë]Déê~fòÇL= prekvapený 
surprising Lë]Déê~fòfÏL= prekvapujúci 
terrible LíÉêfÄäL= hrozný; strašný 
terrified LíÉêfÑ~fÇL= vydesený; vystrašený 
terrifying LíÉêfÑ~ffÏL= hrozivý; strašidelný 
war LïlWL= vojna; boj 
wealthy LïÉäqáL= bohatý; zámožný 
well-off LïÉä=D]ÑL= zámožný; majetný 
wonderful Lï¾åÇ]Ñ]äL= báječný; skvelý 
worried Lï¾êfÇL= ustarostený; znepokojený 
worrying Lï¾êffÏL= znepokojujúci 

Unit 5 – Work & Leasure 
bonus LÄ]rå]ëL= prémie; odmena 
chat LípôíL= hovoriť; rozprávať sa 

collect Lâ]DäÉâíL=
zbierať; zastaviť sa pre; 
vyzdvihnúť 

company Lâ¾ãé]åáL= spoločnosť 
be on company 
time 

byť v práci (=počas 
pracovnej doby) 

cook LârâL= variť 

dress code LÇêÉë=Dâ]rÇL=

formálne alebo oficiálne 
vyžadovaný spôsob 
obliekania 

employ LfãDéälfL= zamestnať 
exercise LÉâë]ë~fòL= cvičenie 
do exercise LÇìW=DÉâë]ë~fòL= cvičiť 
hire LÜ~f]L= prenajať; najať 
interview Lfåí]îàìWL= interview; robiť interview 
job LÇwflÄL= zamestnanie; práca 
lunch Lä¾åípL= obed ( jedlo na poludnie) 
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be on your lunch 
break byť na obedovej prestávke 

play LéäÉfL= hrať; hra; zápas 
player LéäÉf]L= hráč 
playful LéäÉfÑäL= hravý 
read LêfWÇL= čítať 
salary Lëôä]êáL= plat (stály) 
sick LëfâL= nezdravý; chorý 
call in sick LâlWä=áå=ëfâL= ospravedlniť sa z práce 
take sth off LíÉfâ=flÑL= vziať si voľno 
training LíêÉfåfÏL= tréning; výcvik; výučba 
wages LïÉfÇwfòL= mzdy 
walk LïlWâL= prechádzka 
go for a walk LÖ]r=ÑlWê=]=ïlWâL= ísť na prechádzku 

watch LïflípL=
pozorovať; sledovať; 
pozerať sa (na) 

work Lï‰WâL= pracovať; práca 

Unit 6 – Science & Technology 
afraid L]DÑêÉfÇL= vystrašený; obávajúci sa 
I'm afraid so bohužiaľ áno 
air LÉ]L= vzduch 
walk on air LïflWâ=flå=É]L= byť veľmi šťastný 
back (sth) up LÄôâ=¾éL= zálohovať 

computer screen 
Lâ]ãéàìWí]=
ëâêáWåL=

monitor; obrazovka 

definitely LÇÉÑ]å]íäáL= určite; rozhodne 
down LÇ¾råL= nefungujúci; nešťastný 
economist LfDâflå]ãáëíL= ekonóm 
economy LfDâflå]ãáL= ekonomika 
exist LfÖDòfëíL= existovať 
existence LfÖDòfëí]åëL= existencia 
friend LÑêÉåÇL= priateľ; priateľka 
friendship LÑêÉåÇpféL= priateľstvo 
go down LÖ]r=DÇ~råL= zaseknúť sa; stuhnúť 
happiness LÜôéfå]ëL= šťastie; spokojnosť 
happy LÜôéáL= šťastný; spokojný 
headphones LÜÉÇÑ]råL= slúchadlá 
heart LÜ^WíL= srdce; srdcový 
sb's heart sinks LÜ^Wí=ëfÏâëL= byť skľúčený, skleslý 
keyboard LâáWÄlWÇL= klávesnica 

laptop Läôé=ífléL=
notebook; prenosný 
počítač 

log on LäflÖ=flåL=
prihlásiť sa (do systému /k 
počítaču) 

loneliness Lä]råäfå]ëL= samota; osamelosť 
lonely Lä]råäáL= osamelý; opustený 
low Lä]rL= nízky; nízko 
memory stick LãÉã]êá==ëífâL= externá pamäť; flash disk 
mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilný telefón; mobil 
mouse pad (ã~(ë=(éŽÇ= podložka pod myš 
nervous Lå‰Wî]ëL= nervózny; úzkostlivý 
nervousness Lå‰Wî]ëåÉëL= nervozita 
paint LéÉfåíL= (na)maľovať 
painter LéÉfåí]L= maliar 
print sth out Léêfåí=~ríL= vytlačiť 
relation LêfDäÉfpåL= príbuzný; člen rodiny 
relationship LêfDäÉfpåpféL= vzťah; pomer 
research LêfDë‰WípL= výskum 
researcher LêfDë‰Wíp]L= výskumník; bádateľ 
right Lê~fíL= pravý; správny 
that's right áno, presne tak 
scholar LëâflWä]L= študent; štipendista 

scholarship Lëâflä]pféL= štipendium 
science Lë~f]åëL= veda; vedný odbor 
scientist Lë~f]åífëíL= vedec; prírodovedec 
shut (sth) down Lp¾í=Ç~råL= zastaviť 
silence Lë~fä]åëL= ticho 

silent Lë~fä]åíL=
tichý; nehovoriaci; 
mlčanlivý 

spirits LëéfêfíëL= nálada 
lift sb's spirits pozdvihnúť náladu 
teach LíáWípL= učiť; vyučovať 
teacher LíáWíp]L= učiteľka 
text message LíÉâëí=DãÉëfÇwL= textová správa 
tour Lír]L= cesta; zájazd; prehliadka 
tourist Lír]êfëíL= turista/turistka 

type sth in Lí~fé=áåL=
zapísať (pomocou 
klávesnice) 

weak LïáWâL= slabý 
weakness ˈ ː əïá âå ë= slabosť 
website LïÉÄë~fíL= internetová stránka 
world Lï‰WäÇL= svet 
be on top of the 
world byť veľmi šťastný 

yeah LàÉ]L= áno  
yep LàÉéL= áno 

Unit 7 – Time & Money 
at LôíL= o (určenie času) 
borrow LÄflê]rL= požičať (si) 

cash LâôpL=
hotovosť; hotové peniaze; 
inkasovať 

cash machine Lâôp=ã]DpáWåL= bankomat 
change LípÉfåÇwL= zmeniť; vymeniť; zmena 
cheque LípÉâL= šek 
coin LâlfåL= minca 
cost LâflëíL= stáť (o peniazoch) 
credit card LâêÉÇfí=â^WÇL= kreditná/úverová karta 
date LÇÉfíL= dátum; schôdzka 
day LÇÉfL= deň 
earn L‰WåL= zarobiť; zarábať 
hour L~r]L= hodina 

in LfåL=
za (in a minute - za 
chvíľku) 

lend LäÉåÇL= požičať; požičiavať 
loan Lä]råL= pôžička 
take out a loan LíÉfâ=~rí=]=ä]råL= vziať si pôžičku 
minute LãfåfíL= minúta 
note Lå]ríL= bankovka 
on LflåL= na 
owe L]rL= dlžiť; dlhovať 
pay LéÉfL= (za)platiť 

purse Lé‰WëL=
(BrE) peňaženka; (AmE) 
kabelka 

season LëáWòåL= ročné obdobie 
second LëÉâ]åÇL= druhý 
specific Lëé]DëfÑfâL= presný; určitý 

spend LëéÉåÇL=
utratiť; vydať (peniaze) 
tráviť (čas) 

time Lí~fãL= čas 
free time LÑêáW=Dí~fãL= voľný čas 
save time LëÉfî=í~fãL= šetriť čas 
spend time LëéÉåÇ=í~fãL= tráviť čas 
waste of time LïÉfëí=]î=í~fãL= strata času 
work overtime Lï‰Wâ=]rî]í~fãL= pracovať nadčas 
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wallet LïfläfíL=
(pánska) peňaženka; 
náprsná taška 

week LïáWâL= týždeň 
year Làf]L= rok 

Unit 8 – Home & Away 
about L]DÄ~ríL= okolo; asi 
across L]DâêflëL= cez; naprieč 
along L]DäflÏL= pozdĺž 
at LôíL= o (určenie času) 
budgie LÄ¾ÇwáL= andulka 
cat LâôíL= mačka 
dog LÇflÖL= pes 
down LÇ~råL= dolu; dole 

drive LÇê~fîL=
riadiť (auto); ísť (v aute 
apod.) 

goldfish LÖ]räÇÑfpL=
karas zlatý; zlatá 
(akvarijná) rybka 

hamster LÜôãëí]L= škrečok 
home1 LÜ]rãL= domov 
home2 LÜ]rãL= doma 
homework LÜ]rãï‰WâL= domáca úloha 
horse LÜlWëL= kôň 
house LÜ~rëL= dom; domček 
housework LÜ~rëï‰WâL= domáce práce 
in LfåL= v; vnútri 
into Lfåí]L= do 
journey LÇw‰WåáL= cesta  
lift LäfÑíL= odvoz v aute 
mouse Lã~rëL= myš 
of L]îL= z 
out L~ríL= (be~) vyjsť (o filme, knihe) 
out of L~rí=]îL= mimo; von z 
past Lé^WëíL= okolo (minúť niečo) 
rabbit LêôÄfíL= zajac 
snake LëåÉfâL= had 
spider Lëé~fÇ]L= pavúk 
through LqêìWL= cez; naprieč 
tour Lír]L= cesta; zájazd; prehliadka 
trip LíêféL= výlet; zájazd 
up L¾éL= hore; nahor; na 
with LïfqL= s  

Unit 9 – Health & Fitness 
ask L^WëâL= opýtať sa; pýtať sa 
beat LÄáWíL= poraziť (niekoho) 
become LÄfDâ¾ãL= stať sa 
become ill LÄfDâ¾ã=fäL= onemocnieť 

blocked LÄäflâíL=
blokovaný; zablokovaný; 
upchatý 

have a blocked 
nose mať upchatý nos 

break LÄêÉfâL= rozbiť (sa/si); zlomiť (sa/si) 
cough LâflÑL= kašľať 
cough LâflÑL= kašeľ; zakašľanie 
dive LÇ~fîL= potápať sa; skákať do vody 
do LÇìWL= robiť 
feel LÑáWäL= cítiť sa 
fever LÑáWî]L= horúčka; teplota 
go LÖ]rL= ísť; chodiť; viesť sa 
go for a check up ísť na kontrolu 
go jogging LÖ]r=DÇwflÖfÏL= ísť si zabehať 
goal LÖ]räL= cieľ; zámer; gól 

have or have got mať (bolesť, byť nemocný) 
headache LÜÉÇÉfâL= bolesť/bolenie hlavy 
hit LÜfíL= zasiahnuť; trafiť 
hole LÜ]räL= diera 
hospital LÜflëéfíäL= nemocnica 
hurt LÜ‰WíL= bolieť; zraniť 
individual1 LfåÇfîáÇwì]äL= individuálny; samostatný 
individual2 LfåÇfîáÇwì]äL= jedinec 
kick LâfâL= kopať; kopnúť (nohou) 
matter Lãôí]L= vec; záležitosť; hmota 
What's the matter? Čo je? Čo sa deje? 
play LéäÉfL= hrať; hra; zápas 
ride Lê~fÇL= ísť/jazdiť na niečom 
run Lê¾åL= bežať; utekať; beh 
say LëÉfL= povedať; hovoriť 
sick LëfâL= nemocný; chorý 
sneeze LëåáWòL== kýchať 
sore LëlWL= boľavý 
stomach ache Lëí¾ã]â=ÉfâL=  bolesť žalúdka 
take LíÉfâL= vziať; zobrať; trvať 
tell LíÉäL= povedať; rozprávať 
throat Lqê]ríL= krk 
throw Lqê]rL= hádzať; hodiť 
tired Lí~f]ÇL= unavený; vyčerpaný 
toothache LíìWqÉfâL= bolesť/bolenie zuba/zubov 
visit LîfòfíL= navštíviť; prísť na návštevu 
wear LïÉ]L= mať na sebe; nosiť 
win LïfåL= vyhrať; zvíťaziť 
wrong LêflÏL= zlý; zle 
What's wrong? Čo sa deje? 

Unit 10 – New & Old 
advanced L]ÇDî^WåëíL= pokročilý; zdokonalený 
bicycle LÄ~fëfâäL= bicykel; bicyklovať sa 
board LÄlWÇL= stôl; tabuľa; fošňa 
brand-new LÄêôåÇåàìWL= novinka 
build LÄfäÇL= postaviť; vybudovať 
bus LÄ¾ëL= autobus 
capital LâôéfíäL= hlavné mesto 
capture Lâôéíp]L= zajať; dopadnúť (zlodeja) 
car Lâ^WL= auto (osobné) 
cause LâlWòL= spôsobiť; príčina, dôvod 
city LëfíáL= (väčšie) mesto 
continent Lâflåífå]åíL= svetadiel 
country Lâ¾åíêáL= zem; krajina; štát 
create LâêáWDÉfíL= vytvoriť 
cutting-edge Lâ¾ífÏÉÇwL= moderný; pokrokový 

design LÇfDò~fåL=
navrhnúť; projektovať; 
(na)plánovať 

develop LÇfDîÉä]éL= vyvinúť sa 

dice LÇ~fëL=
narezať kocky; kocky 
hracie 

drive LÇê~fîL=
riadiť (auto); ísť (v aute 
apod.) 

end LÉåÇL= koniec; končiť 
engine LÉåÇwfåL= motor 
fresh LÑêÉpL= čerstvý; osviežujúci 

generate LÇwÉå]êÉfíL=
vytvárať; vyrábať; 
generovať 

get LÖÉíL= dostať (sa); obdŕžať 

get in/on/off/out of 
nastupovať/vystupovať (z 
dopravného prostriedku) 

go LÖ]rL= ísť; chodiť; viesť sa 
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go down/up LÖ]r=Ç~råL¾éL= ísť dole/hore 
google LÖìWÖ]äL= vyhľadať (na internete) 
innovative Lfå]rîÉfífîL= novátorsky; inovatívny 
invent LfåDîÉåíL= vynájsť; vymyslieť si 
latest LäÉfífëíL= najnovší; posledný 
manufacture LãôåàrDÑôâíp]L= vyrobiť; vyrábať 
modern LãflÇåL= moderný; pokrokový 
money Lã¾åáL= peniaze 
move LãìWîL= pohnúť (sa) 
plane LéäÉfåL= lietadlo 
planet LéäôåfíL= planéta 
point LélfåíL= ukázať; (na)mieriť 
produce Léê]DÇàìWëL= vyrobiť; (vy)produkovať 
province L(éê(î(åëL= provincia 
reach LêáWípL= dosiahnuť; dôjsť (kam) 
recent LêáWëåíL= nedávny; nový 
ride Lê~fÇL= ísť/jazdiť na niečom 
square LëâïÉ]L= políčko (v stolných hrách) 
state LëíÉfíL= štát 
sudoku LëìDÇ]râìWL= sudoku 
town Lí~råL= mesto 

track LíêôâL=
cesta; trasa; zvuková 
stopa 

turn Lí‰WåL= točiť sa; zabočiť 
miss a turn Lãfë=]=í‰WåL= vynechať ťah 
Underground, the L((åÇ((Öê~(åÇL= metro 
village LîfäfÇwL= dedina 
wheel LïáWäL= koleso; volant 
win LïfåL= vyhrať; zvíťaziť 
wing LïfÏL= blatník; krídlo 
 


