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Global Upper-Intermediate  

Unit 1 – Alive & Well 
afraid L]DÑêÉfÇL= obávajúci sa 

alike L]Dä~fâL= podobný; rovnaký 

alive  L]Dä~fîL= živý 

alone  L]Dä]råL= osamelý; samotný 

asleep L]DëäáWéL= spiaci (be ~ - spať) 

attack L]DíôâL= napadnutie; útok 

awake  L]DîÉfâL= prebudený 

aware  L]DîÉ]L= bdelý; ostražitý 

to lose the battle 
against sth  

prehrať boj (s dlhou 
chorobou, so zložitou 
životnou situáciou 

changeable LípÉfåÇw]ÄäL= premenlivý 

confident  LâflåÑfÇ]åíL= sebavedomý; sebaistý 

just around the 
corner  

= za dverami (obrazne) 

any day now  = skoro 

defence   LÇfDÑÉåëL= obrana 

sb’s defences are 
low 

= niekto je náchylný k 

depressed LÇfDéêÉëíL= skľúčený; postihnutý krízou 

different  LÇfÑê]åíL= odlišný 

disease  LÇfDòáWòL= choroba 

drinkable  LÇêf�â]ÄäL= pitný 

energy  LÉå]ÇwáL= energia 

fascinated LÑôëfåÉfífÇL= okúzlený; fascinovaný 

fight LÑ~fíL= bojovať (s čím) 

frightened  LÑê~fí]åÇL= vystrašený; vydesený 

in the near future = v blízkej budúcnosti 

glad LÖäôÇL= rád; potešený 

ill  LfäL= chorý 

incurable LfåDâàr]ê]ÄäL= nevyliečiteľný 

intolerable LfåDíflä]ê]ÄäL= neznesiteľný; neúnosný 

lifetime  Lä~fÑí~fãL= (celý) život; doba 
existencie 

light years away  = o svetelné roky 

before long  = skoro 

optimistic  LfléífDãfëífâL= optimistický 

organisation  LlWÖ]å~fDòÉfp]åL= organizácia 

pessimistic  LéÉë]DãfëífâL= pesimistický 

present   LéêÉò]åíL= darček 

preventable  LéêfDîÉåí]ÄäL= zbytočný 

reliable  LêfDä~f]Ää]L= spoľahlivý 

renewable  LêfDåàìW]ÄäL= obnoviteľný 

respectable  LêfDëéÉâí]Ää]L= vážený; slušný 

situation  LëfípìDÉfp]åL= situácia 

suitable  LëìWí]Ää]L= vhodný 

victim  LîfâífãL= obeť 

fall victim to sth  = stať sa obeťou 

virus  Lî~fê]ëL= vírus 

a long way off  = ďaleko od 

weather  LïÉa]L= počasie 

well  LïÉäL= dobrý; zdravý 

wishful thinking  = zbožné priania; sny; ilúzie 

witness  Lïfíå]ëL= svedok 

Unit 2 – Right & Wrong 
above  L]DÄ¾îL= vyššie uvedený; 

povznesený nad 

certain Lë‰WíåL= istý (si) 

to have a clear 
conscience  

= mať čisté svedomie 

to have a guilty 
conscience 

= mať špinavé svedomie 

convinced Lâ]åDîfåëíL= presvedčený; zaprisahaný 

definitely LÇÉÑ]å]íäáL= určite; rozhodne 

there's no denying 
(that) 

= rozhodne; isto 

dishonest LÇfëDflåfëíL= nečestný 

no doubt about it = nie je o tom pochýb 

doubtful LÇ~ríÑäL= neistý; majúci pochybnosti 

doubtless LÇ~ríä]ëL= bezpochyby 

the fact remains 
that 

= skutočnosťou ostáva, že 

in actual fact = vlastne, v skutočnosti 

fall from grace = upadnúť do nemilosti 

honest LflåfëíL= čestný; úprimný 

-ism = -izmus 

mishear LãfëDÜf]L= zle je niečo počuť 

mispronounce Lãfëéê]Då~råëL= zle vysloviť 

misquote LãfëDâï]ríL= zle citovať 

misspell LãfëDëéÉäL= zle napísať 

misunderstand Lãfë¾åÇ]DëíôåÇL= nepochopiť; nechápať 

misuse LãfëDàìWëL= nesprávne používať 

moral Lãflê]äL= morálny; mravný 

positive Léflò]ífîL= pozitívny 

I promise you = sľubujem 

without question = bez debaty; bez námietok 

to have 
reservations 

= mať výhrady 

right1 Lê~fíL= právo 

right2 Lê~fíL= správny 

right3 Lê~fíL= správne, presne 

right4 Lê~fíL= tak, takže 

to have high 
standards 

= mať vysoké nároky 

to stoop to sth = znížiť sa k niečomu 

sure Lpr]L= istý; iste 

the truth of the 
matter 

= pravdou je... 

uncertain L¾åDë‰WíåL= neistý; neurčitý 

unconvinced L�åâ�åDîfåëíL= nepresvedčený 

underhand L�åÇ�DÜôåÇL= tajný; podvodný 

unsure L¾åplWL= neistý 

upstanding L�éDëíôåÇfÏL= priamy; poctivý 

 no two ways about 
it  

= jednoznačne 

take my word for it = vezmi ma za slovo 

wrong1 Lêfl�L= nesprávny 

wrong2 LêflÏL= bezprávie 

Unit 3 – Land & Sea 
barren LÄôê�åL= neúrodný; neplodný 

broad LÄêlWÇL= široký 

corn LâlWåL= kukurica; obilie (UK) 

country Lâ¾åíêáL= zem; štát; vidiek 

current Lâ¾ê]åíL= prúd 

dense LÇÉåëL= hustý 

desert LÇÉò]íL= púšť 

dive1 LÇ~fîL= potopenie; skok do vody 
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dive2 
LÇ~fîL=

potopiť sa; skočiť po hlave 
do vody 

dry LÇê~fL= suchý; sucho 

field LÑáWäÇL= pole 

forest LÑflêfëíL= les; prales 

grassy LÖê^WëáL= trávnatý 

green LÖêáWåL= zelený; ekologický 

high LÜ~fL= vysoký; vysoko 

hill LÜfäL= kopec; pahorok 

jellyfish L�Ç�Éäá�ÑfpL= medúza 

land1 LäôåÇL= zem, pôda 

land2 LäôåÇL= pristáť 

mountain Lã~råífåL= hora 

open L]ré]åL= otvorený; ochotný 

rain LêÉfåL= dážď; pršať 

rainforest LêÉfåDÑflêfëíL= dažďový prales 

river Lêfî]L= rieka 

rolling  L�ê]räfÏL= vlniaci sa (krajina) 

sand LëôåÇL= piesok 

sea LëáWL= more 

seagull LëáWÖ¾äL= čajka 

seashell LëáWpÉäL= morská lastúra, mušľa 

seaweed LëáWïáWÇL= chaluha; morská riasa 

shellfish LpÉäÑfpL= mäkkýš; kôrovec 

ship LpféL= loď (veľká, na mori) 

snorkel LëålWâäL= dýchacia trubica, šnorchel  

snow-capped Lëå�r=âôéíL= s vrcholom pokrytým 

tanker Líô�â�L= cisterna; tanker 

tide Lí~fÇL= príliv a odliv 

waterskiing 
LïlWí]=ëâáWfÏL=

jazdenie na vodných 
lyžiach 

wave LïÉfîL= (za)mávať; vlna 

wheat LïáWíL= pšenica 

yacht LàflíL= jachta 

Unit 4 – Mafic & Mystery 
assistant L]Dëfëí]åíL= pomocník; spolupracovník 

baker LÄÉfâ]L= pekár 

a bit  = trochu 

civil servant Lëfîä=ë‰Wî]åíL= zamestnanec v štátnej 
správe 

director LÇ~fDêÉâí]L= riaditeľ 

flight attendant LÑä~fí=]DíÉåÇ]åíL= stevard, letuška 

gizmo LÖfòã]rL= taká tá vec; vecička 

Joe Bloggs 
LÇw]r=ÄäflÖòL=

pomenovanie pre 
typického človeka 

John Doe, Jane 
Doe 

LÇ]rL=

pomenovanie pre 
muža/ženu, ktorého/ktorej 
meno nepoznáme 

to keep up with the 
Joneses 

= snažiť sa vyrovnať 

kind of Lâ~fåÇ=]îL= druh niečoho 

labourer LäÉfÄ]ê]L= robotník 

to lead sb on = vodiť niekoho za nos 

to lead sb up the 
garden path 

= zámerne niekoho uviesť do 
omylu 

magic LãôÇwfâL= kúzlo; kúzelný 

magician Lã]DÇwfpåL= kúzelník; čarodej 

mathematician Lãôq]ã]Dífp]åL= matematik 

mislead LãfëäáWÇL= oklamať, uviesť do omylu 

mystery Lãfëí]êáL= záhada; tajomstvo 

painter LéÉfåí]L= maliar 

placeholder name LéäÉfëÜ]räÇ]=
åÉfãL=

pomenovanie pre niekoho, 
koho meno nepoznáme 

politician LéfläfDífpåL= politik 

to take sb for a ride = podviesť niekoho 

to give sb the 
runaround 

= vytáčať sa 

spectator LëéÉâDíÉfí]L= divák 

stuff Lëí¾ÑL= vec(i) (hovorovo) 

and stuff = a tak vôbec 

supervisor LëìWé]î~fò]L= dozorca; kontrolór 

thing LqfÏL= vec 

and that sort of 
thing 

= a tak podobne 

Tom, Dick and 
Harry 

= ktokoľvek 

translator LíêôåëDäÉfí]L= tlmočník; prekladateľ 

whatchamacallit Lïflíp]ã]âlWäfíL= ako sa tomu hovorí 

wild-goose chase Lï~fäÇ=ÖìWë=ípÉfëL=naháňačka za preludom 

Unit 5 – Parents & Children 
amazing L]DãÉfòfÏL= úžasný; ohromujúci 

to be attached to 
each other 

= priľnúť jeden k druhému 

believe in sb = mať k niekomu dôveru 

bitter LÄfí]L= horký 

bland LÄäôåÇL= neslaný nemastný 

bond LÄflåÇL= puto; zväzok 

break up LÄêÉfâ=¾éL= rozísť sa 

bring sb up  = vychovať niekoho 

challenging Lípôä]åÇwfÏL= náročný; vyzývavý 

check up on sb = preveriť niekoho 

chewy LípìWfL= žuvajúci 

child Líp~fäÇL= dieťa; potomok 

children LípfäÇê]åL= deti 

close Lâä]ròL= blízky; dôverný 

compliment Lâflãéäfã]åíL= kompliment; pocta 

crack LâêôâL= popraskať 

crazy LâêÉfòáL= šialený; bláznivý 

criticise Lâêfífë~fòL= kritizovať 

crunchy Lâê¾åípfL= chrumkavý 

delicious LÇfDäfp]ëL= lahodný 

discipline LÇfë]éäfåL= kázeň, disciplína 

disgusting LÇfëDÖ¾ëífÏL= nechutný; odporný 

division LÇfDîfw]åL= rozdelenie 

exciting LfâDë~fífÏL= zaujímavý 

exhausting LfâDòlWëífÏL= vyčerpávajúci 

expensive  LfâDëéÉåëfîL= drahý 

fun LÑ¾åL= zábava; zábavný 

greasy LÖêáWëáL= tučný; mastný 

ignore LfÖålWL= nevšímať si; ignorovať 

incredible LfåDâêÉÇ]ÄäL= neuveriteľný 

indulge LfåDÇ¾äÇwL= oddávať sa 

inseparable LfåDëÉéê]ÄäL= nerozlučný; neoddeliteľný 

life-changing Lä~fÑ=ípÉfåwfÏL= život meniaci 

lumpy Lä�ãéáL= hrudkovitý 

maiden name LãÉfÇå=åÉfãL= priezvisko za slobodna 

metronymic LãÉíê]rDåfãfâL= priezvisko po matke 

middle name LãfÇ]ä=åÉfãL= druhé krstné meno 

miraculous LãfDêôâàrä]ëL= zázračný 

monitor  Lãflåfí]L= sledovať, monitorovať 

neglect LåfDÖäÉâíL= zanedbať 

nickname LåfâåÉfãL= prezývka 

noisy LålfòáL= hlučný 

parent LéÉ]ê]åíL= rodič 

patronymic Léôíê]DåfãfâL= priezvisko po otcovi 
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praise LéêÉfòL= pochváliť; vychváliť 

pseudonym LëàìWÇ]åfãL= pseudonym 

punish Lé¾åfpL= (po)trestať 

raise LêÉfòL= vychovať 

relentless LêfDäÉåíä]ëL= neúnavný; vytrvalý 

rewarding LêfïlWÇfÏL= vďačný, vyplácajúci sa 

self-centred LëÉäÑ=DëÉåí]ÇL= egocentrický; sebecký 

self-confident LëÉäÑ=âflåÑfÇ]åíL= sebavedomý; sebaistý 

self-conscious LëÉäÑ=âflåp]ëL= neistý si sám sebou 

self-control LëÉäÑ=â]åDíê]räL= sebaovládanie; 
sebakontrola 

self-esteem LëÉäÑ=fDëíáWãL= hrdosť; sebaúcta 

self-pity LëÉäÑ=éfíáL= sebaľútosť 

self-respect LëÉäÑ=êfDëéÉâíL= sebaúcta 

self-righteous LëÉäÑ=ê~fíp]ëL= škrobený; pokrytecký 

separate LëÉé]ê]íL= oddelený 

soggy LëflÖáL= premočený; presiaknutý 

sour Lë~r]L= kyslý; trpký; mrzutý 

spicy Lëé~fëfL= korenený; pikantný 

split up Lëéäfí=¾éL= rozísť sa 

spoil LëélfäL= skaziť; rozmaznať 

stage name LëíÉfÇw=åÉfãL= umelecký pseudonym 

sticky  LëífâáL= lepkavý 

stressful LëíêÉëÑäL= stresový 

taste LíÉfëíL= chuť; chutnať 

tell sb off LíÉä=DflÑL= vynadať niekomu 

texture LíÉâëíp]L= konzistencia; štruktúra 

trust Líê¾ëíL= veriť; dôverovať 

underestimate L¾åÇ]êDÉëífãÉfíL= podceniť 

unisex name 
LàìWåfëÉâë=åÉfãL=

krstné meno vhodné pre 
chlapca aj pre dievča 

unpredictable L¾åéêfDÇfâí]ÄäL= nepredvídateľný 

username LàìWò]åÉfãL= užívateľské meno 

Unit 6 – Power & Money 
bill LÄfäL= účet; bloček; bankovka 

(AmE) 

to pay/settle the bill = zaplatiť/vyrovnať účet 

cash flow Lâôp=Ñä]rL= hotovostný tok; pohyb 
finančných prostriedkov, 
cash flow 

change LípÉfåÇwL= zmeniť, vymeniť; zmena 

loose/spare 
change  

= drobné (peniaze) 

chunk Líp¾ÏâL= poriadny kus 

corrupt Lâ]Dê¾éíL= úplatný; predajný 

fortune LÑlWíp]åL= veľký majetok; veľa peňazí 

a small fortune = malý majetok 

miraculously Lã]Dêôâàrä]ëäáL= zázračne 

money Lã¾åáL= peniaze 

pocket money Léflâfí=ã¾åáL= vreckové 

spending money = peniaze na veci pre radosť 

to pour money into 
sth 

= pchať do niečoho peniaze 

to pour money 
down the drain 

= rozhadzovať peniaze 

needless to say = to sa rozumie samozrejme 

naturally Låôípê]äáL= pochopiteľne; samozrejme 

obviously LflÄîf]ëäáL= očividne 

oddly 
LflÇäáL=

zvláštne, čudne, 
nezvyčajne 

of course L]î=DâlWëL= samozrejme 

poor LélWL= chudý; chudobný 

desperately/dirt 
poor 

= veľmi chudobný 

power Lé~r]L= sila; moc 

powerful Lé~r]Ñ]äL= silný 

remarkably LêfDã^Wâ]ÄäáL= pozoruhodne 

rich LêfípL= bohatý; zámožný 

filthy rich = veľmi bohatý 

a slice of the pie = podiel 

splash out on sth = rozhádzať peniaze za (čo) 

strangely LëíêÉfåÇwäáL= čudne; zvláštne 

surprisingly Lë]Déê~fòfÏäáL= prekvapivo 

swallow sth up = pohltiť 

unexpectedly L¾åfâDëéÉâífÇäáL= nečakane 

Unit 7 – Rhyme & Reason 
advert LôÇî‰WíL= reklama; inzerát 

advertise LôÇî]í~fòL= inzerovať; robiť reklamu 

advertising LôÇî]í~fòfÏL= reklama; propagácia 

attractive L]DíêôâífîL= atraktívny; príťažlivý; 
príjemný 

bean LÄáWåL= fazuľa; zrnko 

beautiful LÄàìWífÑäL= krásny 

been LÄáWåL= príčastie trpné od "be" 
(byť) 

billboard LÄfäÄlWÇL= AmE billboard 

brand name LÄêôåÇ=åÉfãL= značka 

buy LÄ~fL= zakúpiť (si); (na)kúpiť (si) 

bye LÄ~fL= dovidenia; ahoj 

chef LpÉÑL= šéfkuchár 

to not have a clue = nemať poňatia 

commercial Lâ]Dã‰WpäL= reklama (televízna) 

consumer Lâ]åDëàìWã]L= spotrebiteľ; konzument 

cute LâàìWíL= roztomilý; rozkošný 

to be out of your 
depth 

= byť nad niekoho 
schopnosťou 

fair LÑÉ]L= svetlý; púť; veľtrh 

fare LÑÉ]L= cestovné 

good-looking LÖrÇ=DärâfÏL= pekný; dobre vyzerajúci 

gorgeous LÖlWÇw]ëL= nádherný; skvelý 

handsome LÜôåëãL= pekný 

homophone 
LÜflã]Ñ]råL=

homofón (rovnako znejúce 
slovo) 

hour L~r]L= hodina 

to not have the 
faintest idea about 
sth 

= nemať o niečom najmenšej 
potuchy 

jingle LÇwfÏÖäL= cengať; znelka 

keen LâáWåL= nadšený; vášnivý 

to know sth like the 
back of your hand 

= poznať niečo ako svoje 
topánky 

to know sth by 
heart 

= poznať niečo naspamäť 

to know what 
you're talking 
about 

= vedieť, o čom hovorím 

librarian Lä~fDÄêÉ]êá]åL= knihovník 

local Lä]râäL= domáci, miestny 

logo Lä]rÖ]rL= logo; značka; emblém 

lovely Lä¾îäáL= pôvabný; príjemný 

meat LãáWíL= mäso 

meet LãáWíL= zoznámiť sa; stretnúť sa 

a mine of 
information 

= studňa informácií 

mountain climbing 
guide 

= horský sprievodca 
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musician LãàìDòfpåL= hudobník 

our L~r]L= náš 

passed Lé^WëíL= jednoduchý minulý čas a 
minulé trpné príčastie od 
"pass" 

past Lé^WëíL= okolo (minúť niečo) 

peace LéáWëL= mier; pokoj; pohoda 

piece LéáWëL= kus; kúsok 

pretty LéêfíáL= pekný, pôvabný 

product placement = skrytá reklama výrobku vo 
filme alebo v televízii 

reason LêáWòåL= dôvod; príčina 

rhyme Lê~fãL= rým, verš 

no rhyme or 
reason 

= niečo nepochopiteľné 

right Lê~fíL= pravý; správny 

shop assistant Lpflé=]Dëfëí]åíL= predavač 

shore LplWL= breh; pobrežie 

slogan Lëä]rÖ]åL= reklamné/volebné heslo 

stair  LëíÉ]L= schod 

stare LëíÉ]L= zízať; uprený pohľad 

striking Lëíê~fâfÏL= nápadný, nápadne krásny 

to be stumped by 
sth 

= nevedieť si rady; byť 
zmätený 

sure Lpr]L= istý; iste 

target audience = cieľová skupina (napríklad 
reklamy) 

weather  LïÉa]L= počasie 

whether  LïÉa]L= či 

write Lê~fíL= písať; napísať 

Unit 8 – Dreams & Reality 
actually Lôâípì]äáL= vlastne 

authentic LlWDqÉåífâL= autentický; naozajstný 

daydream LÇÉfÇêáWãL= snívať s otvorenými očami 

dream LÇêáWãL= sen; ideál 

fake LÑÉfâL= falošný; nepravý 

fantasise LÑôåí]ë~fòL= fantazírovať 

find LÑ~fåÇL= nájsť 

to find your feet = nabiť sebavedomie 

follow LÑflä]rL= (na)sledovať 

to follow a dream = ísť si za svojím 

genuine LÇwÉåàìfåL= pravý; skutočný 

to have a ball = dobre sa zabávať 

to have an impact = mať vplyv 

to have a 
responsibility 

= mať zodpovednosť 

to have an idea 
fixed in your head 

= mať utkvelú predstavu 

lie Lä~fL= klamať (lie - lying) 

to tell lies = klamať 

to live a lie = žiť v klamstve 

to live for the 
moment 

= užívať si okamžik 

to live happily ever 
after 

= žiť šťastne až do smrti 

to mark an 
occasion 

= osláviť udalosť 

to mark the start of 
sth new 

= urobiť niečo pri príležitosti 
začiatku niečoho nového 

to mark time = prešľapovať na mieste 

an open mind = človek otvorený iným 
názorom 

a closed mind = človek uzavretý pred iným 
názorom 

sth at the back of 
your mind 

= niečo na pozadie mysli; 
niečo stále na mysli 

to empty your mind = na nič nemyslieť 

to fill sb's mind with 
ideas 

= naliehať na niekoho s 
návrhmi 

to have sth in your 
mind 

= premýšľať 

to pay the bills = zaplatiť účty 

to pay the penalty 
for sth 

= odpykať si niečo 

to pay your way = všetko si platiť sám 

to picture yourself 
as sth 

= predstavovať si seba ako 

to pretend to be sth = vydávať sa za niekoho 

quit LâïfíL= skončiť; dať výpoveď 

for real = skutočne; vážne 

the real world = tvrdá realita 

the real thing = originál; žiadna kópia 

in real life = v skutočnom svete 

reality LêáDôä]íáL= skutočnosť; realita 

to bear no relation 
to reality 

= nemať nič spoločné so 
skutočnosťou 

to distort reality = prekrútiť skutočnosť 

in reality Lfå=êáDôä]íáL= skutočne; vlastne 

suppose Lë]Dé]ròL= domnievať sa 

truth LíêìWqL= pravda 

to 
expose/reveal/tell 
the truth 

= odhaliť pravdu 

to face the truth = čeliť pravde 

to learn the truth = dozvedieť sa pravdu 

to stretch the truth = preháňať; skresľovať 

wonder Lï¾åÇ]L= čudovať sa; chcieť vedieť 

Unit 9 – Rise & Fall 
architectural L^WâfDíÉâípê]äL= architektonický 

architecture L^WâfíÉâíp]L= architektúra; stavebný sloh 

arise L]Dê~fòL= povstať; vzniknúť 

to lose your 
balance 

= stratiť rovnováhu 

cause LâlWòL= spôsobiť; príčina, dôvod 

collapse Lâ]DäôéëL= zrútiť sa (človek aj stavba) 

commitment Lâ]Dãfíã]åíL= záväzok 

committed Lâ]DãfífÇL= oddaný; presvedčený 

comparable Lâflãé]ê]ÄäL= porovnateľný 

comparison Lâ]ãDéôêfëåL= porovnanie 

consequently  Lâflåëfâï]åíäáL= následne 

due to LÇàìW=í]L= kvôli; vďaka (čomu) 

fall1  LÑlWäL= pád (aj obrazne) 

fall2  LÑlWäL= spadnúť; padnúť 

global LÖä]rÄäL= celkový; globálny 

globe LÖä]rÄL= glóbus; zemeguľa 

increase LfåDâêáWëL= zväčšovať sa; rast; 
pribúdať 

ingenious LfåDÇwáWåá]ëL= geniálny 

ingenuity LfåÇw]DåàìW]íáL= vynaliezavosť; dôvtip 

inspiration Lfåëé]DêÉfpåL= inšpirácia 

inspiring LfåDëé~f]êfÏL= podnetný; fascinujúci 

land in sth = pristať; umiestniť; dostať 
sa do 

lead to sth = viesť k niečomu 

lurch Lä‰WípL= potácať sa; zakolísanie sa  

opening L]réåfÏL= voľné miesto; pracovná 
príležitosť 

possibility Léflë]DÄfä]íáL= možnosť 
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possible Léflë]ÄäL= možný; prijateľný 

precedent LéêÉëfÇ]åíL= precedens 

to raise a child = vychovať dieťa 

to raise your voice = zvýšiť hlas 

to be reborn = znova sa narodiť 

rebuild LêáWDÄfäÇL= znova postaviť; prestaviť 

to recharge your 
batteries 

= nabrať sily 

reconsider LêáWâ]åDëfÇ]L= znova zvážiť 

recycle LêfDë~fâäL= recyklovať 

refill LêáWDÑfäL= doplniť; znova naplniť 

refuel LêfDÑàr]äL= doplniť palivo 

region LêáWÇw]åL= kraj; oblasť; územie 

regional LêáWÇw]å]äL= krajový; regionálny 

rekindle LêáWDâfåÇäL= znova vzplanúť 

re-release LêáWêfDäáWëL= znova vydať 

reschedule LêáWDpÉÇàìWäL= preplánovať 

reset LêáWDëÉíL= nastaviť; nariadiť 

resit LêáWëfíL= (~ an exam) znova robiť 
skúšku 

as a result of sth = dôsledkom niečoho 

result in sth = vyústiť do niečoho 

rise1 
Lê~fòL=

východ (nebeského 
telesa); stúpanie; pahorok 

rise2  
Lê~fòL=

vstať; vyjsť (pri nebeskom 
telese) 

slip  LëäféL= pošmyknúť sa 

so Lë]rL= tak 

symbol  LëfãÄäL= symbol 

symbolic  LëfãDÄfläfâL= symbolický 

trigger  LíêfÖ]L= spustiť; odpáliť; podnietiť 

trip over sth = zakopnúť o niečo 

unprecedented L¾åDéêÉëf�ÇÉåífÇL= neslýchaný 

wonderful Lï¾åÇ]Ñ]äL= nádherný 

Unit 10 – Tears & Laughter 
It came as a blow 
to him. 

= Bola to pre neho rana. 

cackle1 LâôâäL= chichot 

cackle2 LâôâäL= chichotavo sa smiať 

chuckle1 Líp¾âäL= potlačovaný smiech 

chuckle2 Líp¾âäL= chichotať sa 

crack up Lâêôâ=¾éL= vybuchnúť smiechom 

cry Lâê~fL= plakať; kričať 

to cry tears of 
rage/frustration etc 

= plakať so zlosťou 

to cry with laughter = plakať so smiechom 

to cry your 
eyes/heart out 

= vyplakať si oči/prelievať 
slzy 

giggle1 LÖfÖäL= chichotať sa 

giggle2 
LÖfÖäL=

(za)chichotanie, záchvat 
smiechu 

to hit sb hard = byť pre niekoho veľkou 
ranou 

to hurt sb's feelings = raniť niekoho city 

laughter Lä^WÑí]L= smiech 

to be overcome by 
grief 

= byť prekonaný zármutkom 

pain LéÉfåL= trápiť 

snigger1 LëåfÖ]L= chichot, chechot 

snigger2 LëåfÖ]L= hihúňať sa, chichotať sa 

tear Líf]L= slza 

to burst into tears = prepuknúť v plač 

to be bored to 
tears 

= nudiť sa k smrti 

I was touched by it. = Zasiahlo ma to. 

to weep with 
joy/rage etc 

= plakať radosťou/zlosťou 

 


