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Laser Intermediate  

Unit 1 
Welcome Back = Vítaj späť 
look forward to 
(sth/-ing) 

Lärâ=ÑlWï]Ç=í]L= tešiť sa na (niečo) 

prepare LéêfDéÉ]L= pripraviť 
be fond of (sth/-ing) LÄá=ÑflåÇ=]îL= mať rád niečo 
foreign LÑflê]åL= cudzí 
a bit L]=ÄfíL= kúsok 
get stuck LÖÉí=Dëí¾âL= uviaznuť/ostať trčať/zachytiť 

sa (nechcene) 
attention L]DíÉåpåL= pozornosť, pozor 
mention LãÉåp]åL= spomenúť 
ambition LôãDÄfpåL= ambícia, túžba, želanie 
after all L^WÑí]ê=DlWäL= a predsa 
last Lä^WëíL= trvať, vydržať 
revise LêfDî~fòL= znovu si prejsť, 

(z)opakovať (si) 
work out Lï‰Wâ~ríL= vyriešiť, vypracovať 
annoying L]DålffÏL= mrzutý, otravný, protivný 
joke LÇw]râL= vtip, anekdota 
cause LâlWòL= spôsobiť 
on the whole Lflå=a]=Ü]räL= celkovo 
doubt LÇ~ríL= pochybovať 
academic Lôâ]DÇÉãfâL= akademický 
qualification LâïfläfÑfâÉfp]åL= kvalifikácia, zručnosť 
break LÄêÉfâL= prestávka 
report LêfDélWíL= správa, informácia 
varied LîÉ]êfÇL= rozdielny, rozličný 
progress Léê]rÖêÉëL= pokrok 
pill LéfäL= tabletka, pilulka 
peel LéáWäL= (o)šúpať, (o)čistiť, (o)škrabať 

grin LÖêfåL= (u)smiať (sa), (za)škľabiť (sa) 

lid LäfÇL= viečko , veko, uzáver 
lead LäáWÇL= viesť, ísť na čele 
filling LÑfäfÏL= plomba 
chick LípfâL= kuriatko 
cheek LípáWâL= líce 
telepathy LíÉä]é]qáL= telepatia 
jet-propulsion LÇwÉí=éê]Dé¾äp]åL= dýzový/prúdový pohon 
get the hang of 
sth/(-ing) 

LÖÉí=a]=ÜôÏÖ=]îL= dostať sa do niečoho, 
pochopiť niečo 

efficient LfDÑfpåíL= výkonný, účinný 
effective LfDÑÉâífîL= účinný, efektívny 
surgery Lë‰WÇw]êáL= operácia 
stay in touch LëíÉf=få=Dí¾ípL= ostať v kontakte 
express LfâëDéêÉëL= vyjadriť, ukázať 
have a good 
chance of (-ing) 

= mať dobrú 
možnosť/príležitosť 

loads of Lä]rÇò=]îL= veľa/fúra (niečoho) 
take an exam LíÉfâ=]å=fÖDòôãL= testovať 
age LÉfÇwL= obdobie 
sign up Lë^få=D¾éL= zapísať sa 
series Lëf]êáWòL= rad, skupina, séria 
receive LêfDëáWîL= obdržať, dostať 
whenever LïÉåDÉî]L= kedykoľvek 
join LÇwlfåL= stať sa členom, pridať sa 
chat LípôíL= rozhovor, debata 
lonely Lä]råäáL= opustený, osamelý 
access LôâëÉëL= prístup 
website LïÉÄë~fíL= internetová stránka 

Unit 2 
The Weird and the 
Unexplained 

= Zvláštne a 
nevysvetliteľné 

weird Lïf]ÇL= zvláštne, divné, čudné 
ghost LÖ]rëíL= duch 
fearless LÑf]ä]ëL= nebojácny, statočný 
investigate LfåDîÉëífÖÉfíL= vypátrať 
case LâÉfëL= prípad, situácia 
Unidentified Flying 
Object (UFO) 

L¾å~fDÇÉåífÑ~fÇ=
Ñä~f=fÏ=flÄÇwfâíL=

neidentifikovateľný 
lietajúci objekt (UFO) 

governor LÖ¾î]å]L= guvernér 
bright LÄê~fíL= jasný, žiariaci 
glow LÖä]rL= žiariť 
circular Lë‰Wâàrä]L= oblý, okrúhly 
amazed L]DãÉfòÇL= prekvapený, užasnutý, 

udivený 
further LÑ‰Wa]L= ďalej 
officially L]DÑfp]äL= formálne, oficiálne 
report LêfélWíL= oznámiť, ohlásiť, podať 

správu 
sighting Lë^fífÏL= (s)pozorovanie 
disbeliever LÇfëÄfDäáWî]L= neveriaci, oponent niečoho 
tyre Lí~f]L= pneumatika 
creature LâêfWíp]L= tvor, zviera, príšera 
grab LÖêôÄL= uchmatnúť, schytiť 
lizard Läfò]ÇL= jašter 
shake LpÉfâL= (za)triasť, (za)trepať 
scratch LëâêôípL= škrabanec 
bizarre LÄfDò^WL= zvláštny, čudný, bizarný 
flight engineer LÑä~fí=ÉåÇwfDåf]L= letecký inžinier 
crew member LâêìW=ãÉãÄ]L= člen posádky 
claim LâäÉfãL= tvrdiť 
take-off LíÉfâflÑL= štart, vzlet (lietadla) 
flight attendant LÑä~fí=]DíÉåÇ]åíL= letuška 
vanish LîôåfpL= zmiznúť 
cancel LâôåëäL= zrušiť 
(be) on board LÄá=^å=ÄlWÇL= (byť) na palube 
odd LflÇL= zvláštny, čudný, nezvyčajný 
incident LfåëfÇ]åíL= incident, prípad, udalosť 
simmer Lëfã]L= variť (sa) na miernom ohni 
stove Lëí]rîL= kachle, sporák, pec 
hut LÜ¾íL= chata, zrub 
track LíêôâL= stopa 
massive LãôëfîL= veľký, obrovský, enormný 
trace LíêÉfëL= stopa, pozostatok 
tribe Líê~fÄL= kmeň 
witness LïfíåfëL= svedok 
terrify LíÉêfÑ~fL= (vy)strašiť, (vy)desiť 
magician Lã]DÇwfpåL= čarodejník, iluzionista 
occur L]Dâ‰WL= vyskytovať (sa), stať (sa) 
flash LÑäôpL= blesk 
be wide awake LÄá=ï~fÇ=]DïÉfâL= byť celkom hore/ pri 

zmysloch 
be fast asleep LÄá=Ñ^Wëí=]DëäáWéL= spať tvrdo/ako dudok 
have a high 
temperature 

LÜôî=]=Ü~f=
íÉãéê]íp]L=

mať vysokú teplotu/ 
horúčku 

a narrow escape Låôê]r=fDëâÉféL= rýchly koniec 
distant LÇfëí]åíL= vzdialený 
take a shortcut LíÉfâ=]=plWíâ¾íL= ísť skratkou 
in slow motion Lfå=ëä]r=ã]rpåL= spomalene 
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in a deep voice Lfå=]=ÇáWé=îlfëL= nízkym/ hrubým hlasom 
be in big trouble LÄá=få=ÄfÖ=íê¾ÄäL= mať veľký problém 
woods LïrÇòL= les 
panic (panicked, 
panicking) 

LéôåfâL= panika 
(spanikárený,(z)panikáriť) 

clap LâäôéL= tlieskať 
bin LÄfåL= smetník 
bean LÄáWåL= fazuľa 
fist LÑfëíL= zápästie, päsť 
feast LÑáWëíL= oslava, hostina, hodovanie 
lip LäféL= pera 
leap LäáWéL= skočiť 
sill LëfäL= parapet 
seal LëáWäL= tuleň 
mill LãfäL= mlyn 
wheel LïáWäL= koleso 
din LÇfåL= hluk, lomoz, hrmot 
dean LÇáWåL= dekan (univerzity) 
hill LÜfäL= hora, kopec, vrch 
heel LÜáWäL= opätok 
carry out LâÉêf=~ríL= vykonať (rozkaz), splniť 

(úlohu) 
experiment LfâDëéÉêfã]åíL= pokus, experiment 
invisible LfåDîfò]ÄäL= neviditeľný 
scientist Lë~f]åífëíL= vedec 
cover Lâ¾î]L= (po)kryť, (za)kryť 
fog LÑflÖL= hmla 
fall ill LÑlWä=fäL= ochorieť 
go wrong LÖ]r=DêflÏL= zhoršiť sa 
deny LÇfDå~fL= odmietnuť 
disastrous LÇfDò^Wëíê]ëL= katastrofálny, hrozný 
gaze LÖÉfòL= pozerať, civieť, zízať, 

hľadieť 
glance LÖä^WåëL= mrknúť sa, pozrieť sa 

(letmo) 
reply LêfDéä~fL= odpovedať 
state LëíÉfíL= vyhlásiť, oznámiť, vyjadriť 
suggest  Lë]DÇwÉëíL= navrhnúť 
tiny Lí~fåóL= maličký, útly 
whisper Lïfëé]L= (za)šepkať 
unconscious L¾åDâflåp]ëL= v bezvedomí, nevedomý 
keep LâáWéL= opakovať, pokračovať v 

niečom 
roof LêìWÑL= strecha 
downstairs LÇ~råDëíÉ]òL= dolu (po schodoch) 
dressing gown LÇêÉëfÏ=Ö~råL= župan 
beat LÄáWíL= biť, tĺcť (srdce) 
make one’s way LãÉfâ=ïÉfL= ísť (niekam) 
figure LÑfÖ]L= silueta, postava 
break out LÄêÉfâ=D~ríL= začať (sa), prepuknúť 
powerful Lé~r]Ñ]äL= silný, mocný, vplyvný 
nightmare Lå~fíãÉ]L= nočná mora 
move LãìWîL= (pre)sťahovať sa 
mushroom Lã¾pêrãL= huba 
spaceship LëéÉfëpféL= raketa 
cave LâÉfîL= jaskyňa 

Unit 3 
The Law’s the 
Law 

= Zákon je zákon 

law LälWL= zákon   
commit a crime Lâ]Dãfí=]=âê~fãL= spáchať čin 
illegal LfDäáWÖäL= ilegálny, nezákonný 

mince pie Lãfåë=é~fL= tradičný vianočný koláč 
(so sušeným ovocím) 

be under arrest LÄá=¾åÇ]=]DêÉëíL= byť zadržaný 
murder Lã‰WÇ]L= vražda 
burglary LÄ‰WÖä]êáL= krádež 
shoplifting LpfléäfÑífÏL= krádež v obchode 
guess LÖÉëL= hypotéza, domnienka, 

dohad, predpoklad 
be keen on (-ing) LÄá=âáWå=flåL= chcieť (niečo) veľmi 
highway LÜ~fïÉfL= diaľnica, hlavná cesta 
end up LÉåÇ=¾éL= (s)končiť (nejako/niekde) 
musical instrument LãàìWòfâ]äL= hudobný nástroj 
wrap up Lêôé=¾éL= (za)baliť 
point out Léçáåí=~ríL= (po)ukázať 
break the law LÄêÉfâ=a]=DälWL= porušiť zákon 
remain Lêf?ãÉfåL= ostať   
hijack LÜ^fÇwôâL= prepad lietadla 
kidnap LâfÇåôéL= uniesť 
(act of) terrorism LíÉê]êfò]ãL= teroristický čin 
chase LípÉfëL= naháňať 
telegraph pole LíÉäfÖê^WÑL= telegrafný stĺp/stožiar 
punishment Lé¾åfpã]åíL= trest 
court of law LâlWí=]î=älWL= súd 
theft LqÉÑíL= krádež 
robbery LêflÄ]êfL= lúpež, vylúpenie, olúpenie 
smuggling Lëã¾ÖäfÏL= pašovanie 
prison LéêfòåL= väzenie, väznica 
criminal LâêfãfåäL= kriminálnik 
luggage Lä¾ÖfÇwL= batožina 
amount L]Dã~råíL= množstvo 
justice LÇw¾ëífëL= spravodlivosť 
admit to sth L]ÇDãfí=í]L= priznať sa k niečomu 
innocent Lfå]ë]åíL= nevinný 
get off LÖÉí=DflÑL= opustiť, vystúpiť 
go off LÖ]r=flÑL= vybuchnúť, explodovať 
let off LäÉí=flÑL= nechať (niekoho) odísť 
make off LãÉfâ=flÑL= odísť, utiecť 
take off LíÉfâ=DflÑL= vzlietnuť, presunúť (sa) 
turn off Lí‰Wå=flÑL= vypnúť 
injure LfåÇw]L= zraniť 
warning LïlWåfÏL= výstraha, varovanie 
security Lë]DâàìWêfíáL= ochrana 
alert L]Dä‰WíL= alarm, stav pohotovosti 
mayor  LãÉ]L= starosta 
introduce Lfåíê]DÇàìWëL= predstaviť 
support Lë]DélWíL= pomoc, podpora 
cemetery LëÉã]íêáL= cintorín 
permission Lé]DãfpåL= povolenie 
alternative LlWäDí‰Wå]ífîL= možnosť výberu, alternatíva 
unfortunately L¾åDÑlWíp]å]íäáL= nanešťastie 
despite LÇfDëé~fíL= napriek, navzdory 
guard LÖ^WÇL= strážnik, dozorca 
scarecrow LëâÉ]âê]rL= strašiak 
watchtower Lï^íp=í~r]L= strážna veža, pozorovateľňa 
make one's escape LãÉfâ=fDëâÉféL= zorganizovať útek 
currently Lâ¾ê]åíäáL= (práve) teraz 
out of tune L~rí=]î=íìWåL= falošne (spievať) 
bully LÄräáL= týrať, šikanovať 
cheat LípáWíL= podvádzať 
fizzy drink LÑfòá=ÇêfÏâL= perlivý/šumivý nápoj 
property Léêflé]íáL= majetok 
swear LëïÉ]L= kliať, nadávať 
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measure LãÉw]L= miera, pravidlo 
confiscation Lâ]åÑfëDâÉfp]åL= konfiškácia 
detention LÇfDíÉåpåL= zadržanie po škole 
exclude LfâDëâäìWÇL= vylúčiť 
permanently Lé‰Wã]å]åíäáL= navždy, neprestajne 
discursive LÇfëDâ‰WëfîL= argumentatívny, 

presvedčivý 
doubt LÇ~ríL= pochybnosť 
advantage L]ÇDî^WåífÇwL= výhoda 
mentally  LãÉåí]äáL= mentálne, psychicky 
medical Lã]DÇfëfåäL= lekársky 
community service Lâ?ãàìWå]íá=

Dë‰WîfëL=
verejné práce 

depend on LÇfDéÉåÇ=flåL= závisieť (od) 
suitable LëìWí]ÄäL= vhodný 
draft LÇê^WÑíL= plán, koncept, osnova 
comment on Lâflã]åíL= komentovať, vyjadriť (sa) 
pretend LéêfDíÉåÇL= pretvarovať sa, predstierať 
drug LÇê¾ÖL= droga 
break into LÄêÉfâ=fåí]L= vlámať sa 
crime prevention Lâê~fã=éêfDîÉåp]åL= zabránenie zločinu 
device LÇfDî~fëL= prostriedok 
reward  LêfDïlWÇL= odmena 
chance Líp^WåëL= šanca 
airport terminal LÉ]élWí=í‰WãfåäL= letiskový terminál 
congratulate sb 
on sth 

Lâ]åDÖêôípìDäÉfpåL= (po)blahoželať niekomu k 
niečomu 

ordinary LlWÇåêáL= obyčajný, bežný 
cruel LâêìW]äL= krutý 
incredibly LfåDâêÉÇfÄäáL= neuveriteľne 
legendary LäÉÇw]åÇ]êáL= legendárny 
evil LfWîäL= zlo 
enemy LÉå]ãáL= nepriateľ 
lifestyle Lä~fÑëí~fäL= životný štýl 
membership LãÉãÄ]pféL= členstvo 
gang LÖôÏL= gang 
isolated L~fë]äÉfífÇL= opustený, izolovaný 
(not) be bothered by LÄá=Ä^a]Ç=Ä~fL= (ne)trápiť sa niečím 
destructive LÇfDëíê¾âífîL= ničivý, pustošivý 

Unit 4 
Meet the Stars = Zoznámte sa s hviezdami 
celebrity Lë]DäÉÄêfíáL= celebrita, známa osobnosť 
interview Lfåí]îàìWL= rozhovor, interview 
wonder Lï¾åÇ]L= premýšľať, uvažovať 
arrange L]DêÉfåÇwL= plánovať, organizovať, 

zabezpečiť 
include LfåDâäìWÇL= zahŕňať, obsahovať 
specialise in (-ing) LëéÉp]ä~fòÇ=fåL= zamerať sa, špecializovať 

sa (na) 
run a company Lê¾å=+]=â¾ãé]åáL= riadiť spoločnosť 
media LãáWÇf]L= médiá 
contact LâflåíôâíL= styk, kontakt 
industry LfåÇ]ëíêáL= priemysel 
come out Lâ¾ã=~ríL= prejaviť sa 
journalist LÇw‰Wå]äfëíL= novinár 
get on well with 
somebody 

LÖÉí=flå=ïÉä=ïfaL= dobre vychádzať s niekým 

argument L^WÖàrã]åíL= nesúhlas, dôvod, 
argument, hádka 

space exploration LëéÉfë=
Éâëéä]DêÉfp]åL=

vesmírny výskum 

be in a good mood LÄá=få=ÖrÇ=ãìWÇL= byť v dobrej nálade 
respect LêfDëéÉâíL= vážiť si, rešpektovať 

TV presenter LífW=DîáW=éê]DòÉåí]L=televízny hlásateľ 
get sth right LÖÉí=ê~fíL= opraviť (niečo) 
hit movie  LÜfí=ãìWîáL= veľmi úspešný film 
win LïfåL= vyhrať 
award L]DïlWÇL= ocenenie 
throughout LqêìWD~ríL= po celý čas, počas 
patient LéÉfp]åíL= trpezlivý 
lyrics LäfêfâëL= text piesne 
the rest La]=êÉëíL= ostatok 
issue LfpìWL= záležitosť, vec, otázka 
pass sb sth Lé^WëL= podať niekomu niečo  
regularly LêÉÖà]ä]äfL= často, pravidelne 
entertainment LÉåí]DíÉfåã]åíL= zábava 
educate LÉÇàrâÉfíL= učiť, vzdelávať (niekoho) 
be in the public 
eye 

LÄá=få=é¾Ääfâ=~fL= byť dobre známy, slávny 

the press La]=DéêÉëL= tlač 
interpret Lfåí‰WéêfíL= vysvetliť 
fan  LÑôåL= fanúšik 
definitely LÇÉÑfå]íäáL= určite, absolútne 
to hear from sb LÜf]L= dopočuť sa o niekom 
invent LfåDîÉåíL= vynájsť 
freelance LÑêáWäôåíëL= nezávisle pracujúci ( na 

voľnej nohe) 
available L]DîÉfä]ÄäL= dostupný 
bring out LÄêfÏ=~ríL= vyrábať, robiť 
producer Léê]DÇàìWë]L= výrobca 
go on sale LÖ]r=flå=ëÉfäL= ísť na predaj/na trh 
thrilled LqêfäÇL= vzrušujúci, nadšený 
original L]DêfÇwfåäL= pôvodný 
champion Lípôãéá]åL= víťaz 
science fiction 
(sci-fi) 

Lë~f]åë=Ñfâp]åL= vedecko- fantastický 

according to L]DâlWÇfÏ=í]L= na základe, podľa 
hear of sb LÜf]ê=]îL= vedieť o niekom 
alien LÉfäf]åL= mimozemšťan 
live LäfîL= živý 
queue LâàìWL= rad 
violent Lî~f]ä]åíL= násilný, násilnícky 
make money LãÉfâ=Dã¾åfL= zarobiť peniaze 
sth suits sb fine LëìWíëL= niečo niekomu pristane 
personality Lé‰Wë]Dåôä]íáL= osobnosť 
special effects LëéÉpä=fDÑÉâíëL= špeciálne/ zvláštne efekty 
acting LôâífÏL= predstavenie, scéna 
do/go sightseeing  Lë~fíëáWfÏL= pozerať pamiatky 

Unit 5 
The Space Race = Vesmírne preteky 
race LêÉfëL= preteky 
invader LfåDîÉfÇ]L= votrelec, útočník 
outer space  L~rí]=ëéÉfëL= vesmír, priestor mimo Zeme 
asteroid Lôëí]êlfÇL= asteroid, planéta 
calculate LâôäâàräÉfíL= počítať, odhadovať 
path Lé^WqL= chodník, smer 
fairly LÑÉ]äáL= celkom 
confident LâflåÑfÇ]åíL= presvedčený, sebaistý, 

istý si 
collide with Lâ]Dä~fÇL= zraziť sa, naraziť, 

stretnúť sa 
orbit LlWÄfíL= obiehať, krúžiť 
it is likely that sth 
will happen 

Lä~fâäáL= akoby sa malo niečo stať 

global LÖä]rÄ]äL= celosvetový, globálny 
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climate changes Lâä~fã]í=
ípôåÇwfòL=

klimatické zmeny, zmeny 
počasia 

prevent sth/sb 
from (-ing)  

LéêfDîÉåíL= ochrániť niekoho/niečo 
pred niečím 

unlike L¾åDä~fâL= iný ako, odlišný od 
nuclear weapons LåàìWâäá]=ïÉé]åL= nukleárne zbrane 
involve LfåDîfläîL= zahŕňať, týkať sa 
solar Lëflä]L= slnečný 
sail LëÉfäL= plachta 
damage LÇôãfÇwL= škoda, ujma, poškodenie 
become extinct LÄfDâ¾ã=fâDëífÏâíL=vymrieť 
detect LÇfDíÉâíL= zistiť, objaviť 
in time Lfå=Dí~fãL= včas 
take action LíÉfâ=ôâp]åL= konať, urobiť niečo 
widespread Lï~fÇëéêÉÇL= všeobecný, veľmi rozšírený 
a near miss Låf]=ãfëL= priamy únik 
manned LãôåÇL= obsadený ľudskou posádkou
mission LãfpåL= misia, poslanie, úloha 
spacesuit LëéÉfëëìWíL= skafander 
research LêfDë‰WípL= výskum 
develop LÇfDîÉä]éL= vyvinúť, objaviť 
equipment LfDâïféã]åíL= vybavenie 
engine LÉåÇwfåL= motor 
cut off Lâ¾í=DflÑL= prerušiť 
satellite Lëôí]ä~fíL= satelit 
come round Lâ¾ã=ê~råÇL= zastaviť sa, zájsť na 

návštevu 
get back LÖÉí=ÄôâL= vrátiť sa 
on the way back Lflå=a]=ïÉf=ÄôâL= na ceste späť 
cart  Lâ^WíL= kára, dvojkolesový vozík 
pun Lé¾åL= slovná hra 
larder Lä^WÇ]L= špajza, komora 
bat LÄôíL= netopier 
improve LfãDéêìWîL= zlepšiť 
advert LôÇî‰WíL= oznam, poznámka 
regarding LêfDÖ^WÇfÏL= týkajúci sa 
transportation LíêôåëélWDíÉfpåL= doprava, preprava, transport 
acommodation L]?âflã]DÇÉfpåL= ubytovanie 
facility LÑ]DëfäfíáL= zariadenie, vybavenie 
injection LfåDÇwÉâpåL= injekcia 
reasonable LêáWòå]ÄäL= rozumný, uvážlivý, 

racionálny 
suitable LëìWí]ÄäL= vhodný 
ultimately L¾äífã]íäáL= nakoniec, konečne 
take over LíÉfâ=D]rî]L= ovládnuť 
float off LÑä]rí=flÑL= vznášať sa 
sample Lë^WãéäL= vzorka, ukážka 
form LÑlWãL= vytvoriť, utvárať 
galaxy LÖôä]âëáL= galaxia 
data LÇÉfí]L= dáta, údaje, fakty 
gravity LÖêôî]íáL= gravitácia 
place LéäÉfëL= miesto 
breathe LÄêáWaL= dýchať 
planetarium Léäôå]DíÉêf]ãL= observatórium, 

planetárium 
binoculars LÄfDåflâàrä]òL= ďalekohľad 
astronomer Lôëíêflå]ã]L= astronóm 
comet LâflãfíL= kométa 
model LãflÇäL= model, vzor, predloha 
meteor shower LãáWíf]=p~r]L= meteorický roj/dážď 
interplanetary  Lfåí]Déäôåfí]¾êáL= medziplanetárny 
detailed LÇáWíÉfäÇL= detailný 
power Lé~r]L= dodávať energiu 

recharge LêfDíp^WÇwL= nabiť 
photographic 
plates 

LÑ]rí]DÖêô¾Ñfâ=
éäÉfíëL=

fotografická doska 

measure LãÉw]L= merať, počítať 
thickness Lqfâå]ëL= sila, hrúbka, hustota 
surface Lë‰WÑfëL= povrch 
liquid LäfâïfÇL= tekutina 
underneath L¾åÇ]DåáWqL= pod  
submarine Lë¾Äã]êáWåL= ponorka 
melt LãÉäíL= topiť sa, roztápať sa, 

rozplynúť sa, zmiznúť 
dust particle LÇ¾ëí=é^WífâäL= časti prachu 
run out of Lê¾å=~rí=flîL= minúť 
fuel LÑàr]äL= palivo, pohonná látka 
attend L]DíÉåÇL= navštíviť 
grateful LÖêÉfíÑ]äL= vďačný 
register LêÉÇwfëí]L= zapísať, zaznamenať, 

zaregistrovať 

Unit 6 
It takes all sorts Lfí=íÉfâë=lWä=ëlWíëL=Týka sa to všetkého 
selfish LëÉäÑfpL= sebecký, egoistický 
rude LêìWÇL= drzý 
shy  Lp~fL= plachý, nesmelý 
sociable Lë]rp]ÄäL= priateľský, spoločenský 
strict LëíêfâíL= prísny 
jealous LÇwÉä]ëL= žiarlivý, závistlivý 
kind Lâ~fåÇL= milý, prívetivý 
intelligent LfåDíÉäfÇw]åíL= inteligentný 
trust Líê¾ëíL= veriť 
chat  LípôíL= rozprávať, hovoriť 
gossip LÖflëféL= klebetiť 
share LpÉ]L= deliť sa 
resent LêfDòÉåíL= cítiť odpor, neznášať 
mistake for LãfëíÉfâ=Ñ]L= zmiasť, pomýliť (niekoho) 
arrogance Lôê]Ö]åëL= arogancia, namyslenosť 
confidence LâflåÑfÇ]åëL= sebavedomie, sebadôvera 
ideal L~fDÇáW]äL= ideálny, dokonalý 
tease  LíáWòL= doberať si 
secure LëfDâàr]L= bezpečný 
desperately LÇÉëé]ê]íäáL= zúfalo, beznádejne 
dread (-ing) LÇêÉÇL= biť sa, desiť sa 
attempt L]DíÉãéíL= pokus 
get out of (-ing)  LÖÉí=~rí=]îL= vyhnúť sa (niečomu) 
announce L]Då~ríëL= oznámiť 
play LéäÉfL= hra (divadelná) 
show off Lp]r=DflÑL= predvádzať 
part  Lé^WíL= časť 
rehearsal LêfDÜ‰WëäL= skúška, príprava 
ridiculous LêfDÇfâàrä]ëL= smiešny 
miracle Lãfê]âäL= zázrak 
turn into Lí‰Wå=fåírL= zmeniť sa, prerásť do 
equal LáWâï]äL= rovnaký 
gain LÖÉfåL= získať 
persuade Lé]DëïÉfÇL= presvedčiť 
severe LëfDîf]L= vážny, ťažký, kritický 
caring LâÉ]êfÏL= milý  
gentle LÇwÉåíäL= jemný, milý 
embarrass LfãDÄôê]ëL= zahanbiť 
obligation LflÄäfDÖÉfpåL= povinnosť, podmienka 
ballroom LÄlWäêìWãL= tanečná sála 
amateur Lôã]í]L= amatér 
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competition Lâflãé]DífpåL= súťaž 
sprain  LëéêÉfåL= vytknúť si, naraziť si, 

spôsobiť si výron 
dedicated LÇÉÇfâÉfífÇL= oddaný, horlivý, nadšený 
furious LÑàr]êf]ëL= nazlostený, zúrivý 
depressed LÇfDéêÉëíL= zronený, skľúčený, 

deprimovaný 
roller coaster Lê]rä]=â]rëí]L= špeciálny kolotoč 
funfair LÑ¾åÑÉ]L= lunapark 
upset L¾éDëÉíL= smutný, nahnevaný, 

nešťastný 
shocked LpflâíL= šokovaný, zhrozený, 

vystrašený 
nervous Lå‰Wî]ëL= nervózny 
fuss LÑ¾ëL= hurhaj, zmätok 
active  LôâífîL= aktívny, energický 
relaxing LêfDäôâëfÏL= uvoľňujúci 
bark LÄ^WâL= brechať 
buck LÄ¾âL= dolár 
shack LpôâL= chatrč, zrub 
shark Lp^WâL== žralok 
calf Lâ^WÑL= teľa 
cuff Lâ¾ÑL= manžeta 
rag LêôÖL= handra 
rug Lê¾ÖL= rohož, koberček 
chart Líp^WíL= tabuľka, diagram 
garter LÖ^Wí]L= podväzok 
gutter LÖ¾í]L= odkvap, stoka 
batter LÄôí]L= biť, udierať 
starter Lëí^Wí]L= predjedlo 
stutter Lëí¾í]L= koktať, zajakávať sa 
make up one’s 
mind 

LãÉfâ=¾é=ã~fåÇL= rozhodnúť (sa) 

challenging Lípôä]åÇwfÏL= náročný 
renovate  LêÉå]rDîÉfíL= opraviť 
creative LâêfDÉfífîL= tvorivý, kreatívny 
leisure time LäÉw]L= voľný čas 
demonstrate LÇÉã]åëíêÉfíL= predviesť, ukázať, 

názorne dokázať 
heading LÜÉÇfÏL= názov 
request  LêfDâïÉëíL= požiadavka 
satisfy LëôífëÑ~fL= uspokojiť, vyhovieť 
be willing to LÄá=ïfäfÏ=í]L= chcieť, byť ochotný 
local  Lä]râäL= domáci, miestny, tunajší 
council Lâ~råíë]äL= rada 
provide Léê]Dî~fÇL= zabezpečiť 
range LêÉfåÇwL= rozsah, škála 
reduce  LêfDÇàìWëL= zredukovať, zmenšiť 
consider (-ing) LâflåëfÇ]L= považovať, pokladať 
universe LàìWåfî‰WëL= svet, vesmír, kozmos 
niece LåáWëL= synovec, neter 
uncomfortable  L¾åDâ¾ãÑí]ÄäL= nepohodlný 
affect L]DÑÉâíL= ovplyvniť 
misunderstand Lãfë¾åÇ]DëíôåÇL= nepochopiť, zle rozumieť 
constant Lâflåëí]åíL= nepretržitý 
speed up LëéáWÇ=D¾éL= zrýchliť 
slow down Lëä]r=Ç~råL= spomaliť 
lose one's temper LäìWò=íÉãé]L= stratiť nad sebou kontrolu, 

prestať sa ovládať 
coach Lâ]rípL= tréner 
take sb along LíÉfâ=]DäflÏL= zobrať (niekoho) so 

sebou 
surf the net Lë‰WÑ=a]=åÉíL= surfovať po internete 

take care of LíÉfâ=âÉ]L= starať sa (o niekoho), 
dávať (na niekoho) pozor 

make an effort LãÉfâ=]å=ÉÑ]íL= premôcť sa, donútiť sa 
make fun of sb LãÉfâ=DÑ¾å=]îL= smiať sa z niekoho, robiť 

si z niekoho srandu 
teach sb a lesson LíáWíp=~=äÉë]åL= dať niekomu lekciu, 

potrestať niekoho 
play a trick on sb LéäÉf=]=íêfâ=flåL= smiať sa z niekoho, robiť 

si z niekoho srandu 
take pity on sb  LíÉfâ=éfíá=flåL= hanbiť sa za niekoho 
fancy dress party LÑôåëf=DÇêÉë=é^WífL=karneval, maškarný ples 
thread a needle  LqêÉÇ=]=åáWÇäL= prevliecť niť cez ihlu 
defend  LÇfDÑÉåÇL= obraňovať, chrániť 
fitness  LÑfíå]ëL= dobrá telesná kondícia, 

spôsobilosť 
martial art Lã^Wpä=^WíL= bojové umenie 
crate LâêÉfíL= debnička 
brick LÄêfâL= tehla 
dizzy LÇfòáL= majúci závrat 
carriage LâôêfÇwL= koč, povoz, vozeň, vagón 
make it someplace LãÉfâ=fí=ë¾ãéäÉfëL= dostať sa na miesto 
destination LÇÉëífDåÉfpåL= cieľ 
length LäÉÏqL= dĺžka, trvanie 
furthermore LÑ‰Wa]DãlWL= okrem toho, a ešte 

Unit 7 
Going Out and 
Staying In 

= Trávenie času doma a 
mimo neho 

review LêfDîàìWL= recenzia, kritika, posudok 
novel LåflîäL= román 
guidebook LÖ~fÇ=ÄrâL= sprievodca, informačná 

príručka 
manual Lãôåàr]äL= príručka, manuál 
fiction LÑfâpåL= beletria, fikcia, výmysel 
plot LéäflíL= zápletka, dejová línia 
revolve LêfDîfläîL= točiť sa, obiehať 
head LÜÉÇL= viesť, byť na čele 
action-packed Lôâpå=éôâíL= plné akcie 
cop LâfléL= policajt 
be on the run LÄá=flå=a]=ê¾åL= byť na úteku 
flat LÑäôíL= vodorovný 
discard LÇfëDâ^WÇL= zbaviť sa, vyhodiť, 

odhodiť 
packaging LéôâfÇwfÏL= balenie 
external LfâëDí‰WåäL= vonkajší 
aerial LÉ]êf]äL= anténa 
socket LëflâfíL= (elektrická) zásuvka 
rear Lêf]L= zadná časť, koniec 
set LëÉíL= aparát 
mains LãÉfåëL= hlavný prívod elektrickej 

energie 
remote control Lêf?ã]rí=

â]åDíê]räL=
diaľkové ovládanie 

switch on Lëïfíp=DflåL= zapnúť 
tune LíàìWåL= (na)ladiť, nastaviť 
entrance LfåDíê^WåëL= vchod 
remarkable LêfDã^Wâ]Ä]äL= pozoruhodný, nevšedný, 

zvláštny 
collection Lâ]DäÉâpåL= zbierka, súbor, kolekcia 
dull LÇ¾äL= nezaujímavý 
well-stocked LïÉä=ëíflâíL= dobre zásobené 
on the (adj) side  Lflå=a]=ë~fÇL= spôsob, akým vyjadríme 

vlastnosť predmetu 
guarantee LÖôê]åDíáWL= garancia 
tamer LíÉfã]L= krotiteľ 
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youth club LàìWq=âä¾ÄL= mládežnícky klub 
bitter LÄfí]L= zatrpknutý 
betrayal LÄfDíêÉf]äL= zrada 
contain Lâ]åDíÉfåL= obsahovať 
loser LäìWò]L= porazený 
exhibit LfÖDòfÄfíL= exponát, výstava, 

expozícia 
mad LãôÇL= šialený, bláznivý, 

pochabý 
make a fool of 
oneself  

LãÉfâ=]=ÑìWäL= robiť z niekoho blázna 

set LëÉíL= pripraviť, nastaviť, zadať 
obviously LflÄîf]ëäfL= zrejme, zjavne 
stand-up 
comedian 

LëíôåÇ¾é=
â]DãáWÇf]åL=

komediant, humorista 

do up LÇì=¾éL= opraviť, (od) reštaurovať 
give up LÖfî=¾éL= prestať, skončiť 
make up  LãÉfâ=¾éL= predstaviť (si), vymyslieť 
pick sb up Léfâ=ë¾ãÄ]Çf=D¾éL=vziať niekoho/ vyzdvihnúť 

niekoho (autom) 
put sb up Lérí=¾éL= zabezpečiť ubytovanie 
set up LëÉíD¾éL= nastaviť, pripraviť, 

zabezpečiť 
take up LíÉfâ=D¾éL= začať sa o niečo zaujímať
turn up Lí‰Wå=¾éL= zjaviť sa 
ice- skating L~fë=ëâÉfífÏL= korčuľovanie 
skateboarding LëâÉfíÄlWÇfÏL= skateboarding, jazda na 

skateboarde 
outdoor L~ríÇlWL= pod šírim nebom 
art gallery L^Wí=Öôä]êáL= galéria umenia 
basic LÄÉfëfâL= základný 
instructor LfåDëíê¾âí]L= inštruktor 
intend LfåDíÉåÇL= zamýšľať, plánovať 
lad  LäôÇL= chlapec, mladík, 

mládenec 
ban  LÄôåL= zákaz 
bend LÄÉåÇL= zohnúť, skloniť, nakloniť 
trend LíêÉåÇL= trend, tendencia 
tread LíêÉÇL= (po)šliapať 
juggle LÇw¾ÖäL= žonglovať 
impersonation Lfã?é‰Wë]åÉfp]åL= napodobňovanie, imitácia 
mannerism Lãôå]êfòãL= zvyk, typický/osobitý štýl 
judge LÇw¾ÇwL= súdiť, posudzovať 
descriptive LÇfDëâêféífîL= detailný, popisný, 

deskriptívny 
persuasive Lé]DëïÉfëfîL= presvedčivý 
quiz show Lâïfò=p]rL= vedomostná súťaž 
start off Lëí^Wí=DflÑL= začať   
to one's surprise Lë]Déê~fòL= na (niekoho) prekvapenie 
publish Lé¾ÄäfpL= vydať, publikovať 
throw sb out Lqê]r=~ríL= vyhodiť niekoho 
feature LÑáWíp]L= predstavovať, objaviť sa 
sculpture Lëâ¾äéíp]L= socha 
contemporary Lâ]åDíÉãéê]êfL= súčasný, moderný, terajší 
traditional Líê]DÇfp]åäL= tradičný 
surroundings Lë]Dê~råÇfÏëL= okolie, prostredie, okolité 

podmienky 
located Lä]rDâÉfífÇL= situovaný, lokalizovaný, 

umiestnený 
balance LÄôä]åëL= stálosť, trvalosť, 

nemenlivosť 
barely LÄÉ]äfL= sotva, horko-ťažko 
book LÄrâL= rezervovať 
stand in line LëíôåÇ=få=ä~fåL= stáť/čakať v rade 

by accident LÄ^f=DôâëfÇ]åíL= náhodou 
fire brigade LÑ~f]=ÄêfDÖÉfÇL= požiarnícky zbor 
on purpose Lflå=é‰Wé]ëL= zámerne 
row Lê]rL= rad 
cinema complex Lëfå]ã]=

âflãéäÉâëL=
komplex kín 

chess LípÉëL= šach 
appreciate L]DéêáWpfÉfíL= ceniť si, vážiť si 
fire extinguisher LÑ~f]=

fâDëífÏÖïfp]L=
hasiaci prístroj 

put out Lérí=~ríL= zahasiť 
April Fools’ Day  LÉféê]ä=ÑìWäò=ÇÉfL= prvý apríl, deň bláznov 
comment on Lâflã]åí=flåL= podotknúť, poznamenať 
chorus LâlWê]ëL= zbor, chór 
recommend LêÉâ]DãÉåÇL= odporučiť 
to cut a long story 
short  

Lí]=â¾í=]=äflÏ=
ëílWêá=plWíL=

skrátiť príbeh, niekoľkými 
slovami 

Unit 8 
The Problem 
Page 

= Poradňa 

agony aunt LôÖ]åf=?^WåíL= poradca v novinách alebo 
časopisoch reagujúci na 
osobné problémy 
čitateľov 

gorgeous LÖlWÇw]ëL= nádherný, oslnivý 
drive sb crazy LÇê~fî=âêÉfòáL= vytočiť niekoho 
engaged LfÏDÖÉfÇwÇL= zasnúbený, zadaný 
treat LíêáWíL= zaobchádzať, správať sa 
get hurt LÖÉí=Ü‰WíL= cítiť sa nešťastný, smutný 
get divorced LÖÉí=ÇfDîlWëíL= rozviesť sa 
fiancée LÑfDflåíëÉfL= snúbenica 
arise L]Dê~fòL= vyskytnúť sa, objaviť sa 
split up Lëéäfí=¾éL= rozísť sa 
move house LãrWî=Ü~rëL= presťahovať sa do iného 

domu 
achieve L]DípáWîL= dosiahnuť 
relationship LêfDäÉfpåpféL= vzťah 
fall in love with sb LÑlWä=få=ä¾î=ïfaL= zamilovať sa, zaľúbiť sa 
go out with sb  LÖÉí=~rí=ïfaL= chodiť s niekým 
break one’s heart LÄêÉfâ+Ü^WíL= zlomiť niekomu srdce 
pierce Léf]ëL= prebodnúť, prepichnúť 
disobey LÇfë]DÄÉfL= byť neposlušný, 

nepočúvať 
disagreement LÇfò]ÖêáWã]åíL= nesúhlas 
sth is for the best  Lfò=Ñ]=a]=ÄÉëíL= všetko je na niečo dobré/ 

aj zlé je na niečo dobré 
fair LÑÉ]L= rozumný, spravodlivý, 

čestný 
break the news to 
sb 

LÄêÉfâ=a]=åàìWò=
í]L=

oznámiť niekomu zlú 
správu 

civil servant Lëfîä=ë‰Wî]åíL= štátny/verejný 
zamestnanec 

consist of Lâ]åDëfëí=]îL= pozostávať z 
siblings LëfÄäfÏòL= súrodenci 
state LëíÉfíL= vláda, vládna štruktúra 
practise medicine  Léêôâífë=ãÉÇë]åL=venovať sa medicíne, 

praktizovať medicínu 
argue L^WÖàìWL= hádať sa 
suggest Lë]DÇwÉëíL= navrhovať 
differ LÇfÑ]L= odlišovať sa 
calm Lâ^WãL= pokojný 
can afford Lâ]å=]DÑlWÇL= môcť si dovoliť 
deliver LÇfDäfî]L= doručiť 
only child L]råäf=Díp~fäÇL= jedináčik 
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direct LÇ~fDêÉâíL= režírovať 
perform Lé]DÑlWãL= predvádzať 
attic LôífâL= podkrovie 
spare LëéÉ]L= zvyšný 
criticism LâêfífëfëãL= kritika, nesúhlas 
mobile Lã]ìÄ~fäL= mobilný, pohyblivý 
catalogue Lâôí]äflÖL= katalóg 
movement LãìWîã]åíL= pohyb, aktivita 
wedding ring LïÉÇfÏ=êfÏL= obrúčka, svadobný prsteň 
regret LêfDÖêÉíL= ľutovať 
sell out LëÉä=D~ríL= vypredať 
editor LÉÇfí]L= redaktor, šéfredaktor 
couple Lâ¾éäL= pár 
mind Lã~fåÇL= namietať, protestovať 
come up with Lâ¾ã=¾é=ïfqL= vymyslieť, navrhnúť 
take full 
responsibility for 
sth  

LíÉfâ=Ñrä=
êf?ëéflåë]DÄfäfíáL=

vziať celú zodpovednosť 

remind sb of sth  LêfDã~fåÇL= niekomu niečo 
pripomenúť 

invitation LfåîfDíÉfpåL= pozvanie 

Unit 9 
It's the Way You 
Tell 'em! 

= Takto im to povieš! 

tell jokes LíÉä=Çw]râëL= povedať vtip 
patient LéÉfp]åíL= pacient 
light bulb Lä~fí=Ä¾äÄL= žiarovka 
directions LÇ]DêÉâpåòL= inštrukcie, pokyny 

(orientačné) 
builder LÄfäÇ]L= stavbár 
skyscraper Lëâ~fëâêÉfé]L= mrakodrap 
can’t take it 
anymore 

Lâ^Wåí=íÉfâ=
ÉåáDãlWL=

nemôcť to vystáť 

ham LÜôãL= šunka 
tuna  LíìWå]L= tuniak 
hilarious LÜfDäÉ]êf]ëL= zábavný, veselý 
punch line Lé¾åíp=ä~fåL= pointa vtipu 
roar LêlWL= rehotať sa, chechtať sa 
sitcom LëfíâflãL= situačná komédia 
keep a straight 
face 

LâáWé=]=ëíêÉfí=ÑÉfëL=nesmiať sa, zachovať si 
vážnu tvár 

things go wrong  LqfÏò=Ö]r=êflÏL= veci sa zhoršia 
deal with LÇáWä=ïfaL= zaoberať sa, riešiť 
audience LlWÇf]åëL= diváci, publikum 
parachute Léôê]pìWíL= padák 
haystack LÜÉfëíôâL= stoh slamy 
pitchfork LéfípÑlWâL= vidly 
lab LäôÄL= laboratórium (skratka) 
purpose Lé‰Wé]ëL= cieľ, zámer, úmysel 
sense of humour LëÉåë=]î=DÜàìWã]L=zmysel pre humor 
timing Lí~fãfÏL= načasovanie 
boo sb off the 
stage 

LÄìW=flÑ=a]=ëíÉáÇwL= vypískať niekoho z 
javiska 

bar LÄ^WL= bar 
look into sth Lärâ=fåí]L= preskúmať, preriešiť, 

vyšetrovať 
time flies Lí~fã=Ñä~fòL= čas rýchlo ubieha 
doorknocker LÇlWåflâ]L= klopadlo (na dverách) 
grow LÖê]rL= rásť 
hook LÜrâL= hák 
blackpatch LÄäôâéôípL= páska cez oko 
overboard L]rî]DÄlWÇL= cez palubu 
rescue LêÉëâàìWL= zachrániť 

bite sth off  LÄ~fí+=flÑL= odhryznúť 
sword LëlWÇL= meč, kord, šabľa 
sand LëôåÇL= piesok 
fail LÑÉfäL= zlyhať, neuspieť 
practical joke Léêôâífâä=Çw]râL= huncútstvo, beťárstvo 
get one’s own 
back 

LÖÉí+]rå=ÄôâL= vrátiť niečo, pomstiť sa 

creep LâêáWéL= zakrádať sa 
oversleep L]rî]ëäáWéL= zaspať, prespať niečo 
hunting LÜ¾åífÏL= naháňať, loviť 
sense  LëÉåëL= zmysel, význam 
impress LfãDéêÉëL= urobiť dojem, zapôsobiť 
act  LôâíL= dejstvo, show, vystúpenie 
fish pond LÑfp=éflåÇL= rybník 
brand new LÄêôåÇ=åàìWL= úplne nový 
reaction Lêá?ôâpåL= reakcia, odpoveď 
fool LÑìWäL= šialený   
be suspicious of LÄá=ë]ëDéfp]ë=]îL= podozrievať niekoho 
pedestrian Lé]DÇÉëíêá]åL= chodec 
street performer  LëíêáWí=é]DÑlWã]L= pouličný umelec 
crowd Lâê~rÇL= zástup, dav, húf, 

tlačenica 
stilts LëífäíëL= chodúle 
mime artist Lã~fã=^WífëíL= mím 
turn red Lí‰Wå=DêÉÇL= začervenať sa 
razor LêÉfò]L= žiletka 
theatre company Lqf]í]=â¾ãé]åáL= skupina hercov 
fairy LÑÉ]êáL= nadprirodzená/rozprávko

vá bytosť 
pick up Léfâ=¾éL= zdvihnúť 
magic wand LãôÇwfâ=ïflåÇL= čarovný prútik 
wave LïÉfîL= mávať, kývať 

Unit 10 
Fair Play = Čestná hra / Fair Play 
sporty LëélWíáL= športovo založený, 

energický 
meet up with sb  LãáWí=¾é=ïfaL= stretnúť sa 
fit LÑfíL= zdravý,  vo forme, fit 
ground LÖê~råÇL= zem 
free diver  LÑêáW=Ç~fî]L= potápač 
oxygen tank LflâëfÇw]å=íôÏâL= kyslíková bomba 
lung Lä¾ÏL= pľúca 
hold one’s breath  LÜ]räÇ+ÄêÉqL= zadržať dych 
hang-gliding  LÜôÏ=Öä~fÇfÏL= lietať na rogale 
jumbo jet LÇw¾ãÄ]r=ÇwÉíL= veľké lietadlo napr. 

Boeing 
peaceful LéáWëÑ]äL= pokojný, mierumilovný 
pick up Léfâ=¾éL= naučiť sa, pochytiť 
quit LâïfíL= prestať, skončiť, vzdať sa 
training centre  LíêÉfåfÏ=ëÉåí]L= tréningové centrum, 

telocvičňa 
take up (a lot of 
one’s) time 

LíÉfâ=¾é+í~fãL= trvať určitý čas 

for the time being LÑ]=a]=í~fã=ÄáWfÏL= pre dnešok, na teraz 
hold a world 
record  

LÜ]räÇ=]=ï‰WäÇ=
êÉâ]ÇL=

držať svetový rekord 

roller blades Lêflä]=ÄäÉfÇòL= in   kolieskové korčule 
(jednoradové) 

goalie LÖ]räáL= brankár,   
an own goal L]å=]rå=Ö]räL= vlastný gól 
tournament Lír]å]ã]åíL= zápas 
beat LÄáWíL= poraziť 
draw  LÇêlWL= remizovať 
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score LëâlWL= skórovať 
commentator Lâflã]åíÉfí]L= komentátor 
jockey LÇwflâáL= jockey, jazdec na koni 
referee LêÉÑ]DêáWL= rozhodca 
spectator LëéÉâDíÉfí]L= divák 
athletics track L]DqäÉífâë=íêôâL= atletická dráha 
wide range of  Lï~fÇ=êÉfåÇwL= široká škála 
stuff Lëí¾ÑL= veci   
trolley LíêfläfL= vozík (v supermarkete) 
tracksuit LíêôâëìWíL= tepláková súprava 
wetsuit LïÉíëìWíL= neoprénová kombinéza  
imagine LfDãôÇwfåL= predstaviť si 
lift LäfÑíL= zodvihnúť 
ahead L]DÜÉÇL= vpredu, pred nami, v 

budúcnosti 
tough Lí¾ÑL= drsný, ťažký 
take part in  LíÉfâ=é^Wí=fåL= zúčastniť sa 
laugh out loud Lä^WÑL= rehotať sa nahlas 
kind-hearted Lâ~fåÇ=Ü^WífÇL= dobrosrdečný, láskavý 
staff Lëí~WÑL= osadenstvo, 

zamestnanci, personál 
member LãÉãÄ]L= člen 
bench-press  LÄÉåíp=é+ÉëL= cvičenie na lavici, 

posilňovanie 
be capable of (-
ing)  

LÄá=âÉfé]Ää=]îL= byť schopný 

trophy LíêflÑáL= trofej, cena za víťazstvo 
opponent L]Dé]rå]åíL= oponent, protivník 
final  LÑ~få]äL= finále, posledná hra 
admire L]ÇDã~f]L= obdivovať, ceniť si 
be for real  LÄá=Ñ]=êf]äL= robiť niečo seriózne (nie 

len pre zábavu) 
go-kart  LÖ]r=â^WíL= motokára 
squash LëâïflpL= squash (športová hra 

podobná tenisu) 
golfer LÖfläÑ]L= golfista 
overtake L]rî]íÉfâL= predbehnúť, predstihnúť 
pitch  LéfípL= ihrisko 
endangered 
species 

LfåDÇÉfåÇw]Ç=
ëéáWpáWòL=

ohrozené druhy 

shelter LpÉäí]L= prístrešok, ochrana, úkryt 
distress LÇfDëíêÉëL= rozrušiť, rozčúliť, vyviesť 

z rovnováhy 
disregard for  LÇfëêfDÖ^WÇL= ignorovať, nevenovať 

pozornosť 
drug LÇê¾ÖL= droga 

Unit 11 
The Land of 
Plenty 

= Krajina hojnosti 

care about LâÉ]ê=]DÄ~ríL= starať sa 
throw away Lqê]r=]DïÉfL= vyhodiť, zbaviť sa 

niečoho 
disposal of sth LÇfëé]rò]ä=]îL= likvidácia, odstránenie 

(niečoho) 
social Lë]rp]äL= spoločenský, sociálny 
environmental Lfå?î~fê]åDãÉåíäL= týkajúci sa životného 

prostredia 
landfill site LäôåÇÑfä=ë~fíL= skladovanie odpadu pod 

zemou 
dump LÇ¾ãéL= skladať odpad, vyhodiť 
recycle LêfDë~fâäL= recyklovať 
degrade LÇfDÖêÉfÇL= rozkladať (sa) 
give off LÖfî=flÑL= vylučovať, vyžarovať 
reduce LêfDÇàìWëL= redukovať, znižovať počty

unpackaged L¾åDéôâfÇwÇLF= nezabalený, rozbalený 
goods LÖrÇòL= tovar 
grow out of (one’s 
clothes) 

LÖê]r=~rí==]îL= vyrásť (zo šiat) 

charity LípôêfíáL= charita 
a load of old 
rubbish 

L]=ä]rÇ=]î=]räÇ=
ê¾ÄfpL=

kopa starého odpadu 

single-use LëfÏÖ]ä=àìWòL= na jedno použitie 
non-rechargeable LåflåêfDíp^WÇw]ÄäL= nedobijateľný 
process Léê]rëÉëL= proces 
volunteer Lîflä]åDíf]L= dobrovoľník 
separate LëÉé]ê]íL= oddeliť 
exhaust fumes LfÖDòlWëí=ÑàìWãòL= výfukové plyny, splodiny 
recycling scheme LêfDë~fâäáÏ=ëâáWãL= schéma recyklácie 
pump Lé¾ãéL= čerpať, liať 
rural Lêr]ê]äL= vidiecky 
urban L‰WÄ]åL= mestský 
environmentally 
friendly 

LÉåDî]fê]åãÉåí]äf=
DÑêÉåÇäfL=

priateľný životnému 
prostrediu 

ozone layer  L]rò]rå=äÉf]L= ozónová diera 
be aware (of) LÄá=]DïÉ]L= byť ostražitý voči, dávať 

si pozor 
break out  LÄêÉfâ=~ríL= utiecť 
bring out  LÄêfÏ=~ríL= vyrobiť niečo nové 
fall out (with sb) LÑlWä=~ríL= hádať sa (s niekým) 
hand out LÜôåÇ=D~ríL= rozdávať, vydávať 
look out Lärâ=~ríL= dávať pozor, vyzerať 
make out LãÉfâ=D^ríL= rozumieť 
put out Lérí=~ríL= uhasiť, zahasiť 
turn out Lí‰Wå=D~ríL= vychádzať najavo 
disaster LÇfDò~Wëí]L= pohroma, nešťastie, 

katastrofa 
solar-powered Lë]rä]=é~r]ÇL= poháňaný slnečnou 

energiou 
leaflet LäáWÑä]íL= leták, prospekt 
wasp LïflëéL= osa    
nest LåÉëíL= hniezdo 
remove LêfDãìWîL= odstrániť, dať preč 
water heater LïlWí]=ÜáWí]L= ohrievač vody 
install LfåDëílWäL= inštalovať 
roof LêìWÑL= strecha 
expert LÉâëé‰WíL= špecialista, profesionál 
knot LåflíL= uzol, slučka 
shore LplWL= breh, pláž, pobrežie 
benefit LÄÉå]ÑfíL= výhoda, úžitok 
drawback LÇêlWÄôâL= nevýhoda, nedostatok 
industrial area LfåDÇ¾ëíêá]ä=É]êá]L= industriálna oblasť 
rubbish dump Lê¾Äfp=ÄfåL= skládka odpadu 
frequently LÑêáDâïÉåíäáL== pravidelne 
rainforest LêÉfåDÑflêfëíL= dažďový prales 
regal LêáWÖäL= kráľovský 
on a regular basis L^å=]=êÉÖàrä]=

ÄÉfëfëL=
často, pravidelne 

deodorant LÇáD]rÇ]ê]åíL== dezodorant 
waste LïÉfëíL= odpad 
construct Lâ]åDëíê¾âíL= budovať 
attitude LôífíàìWÇL= vzťah 
bottle bank LÄflíä=ÄôÏâL= kontajner na fľaše 
be associated 
with 

LÄá=]Dë]rpfÉfífÇL= týkať sa 

greenery LÖêáWå]êáL= zeleň 
outing L~rífÏL= exkurzia 
presence LéêÉò]åíëL= prítomnosť, účasť 
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top-priority Líflé=éê~fDflêfíáL= najvyššia priorita 
city-dweller LëfífÇïÉä]L= obyvateľ mesta 
to top it all  Lí]=íflé=fí=lWäL= vrchol všetkého 
soil LëlfäL= zem, pôda 
disused LÇfëàìWòÇL= opustený, nepoužívaný 
artefact L^WífÑôâíL= artefakt, ľudský výtvor 
committee Lâ]DãfíáL= výbor, komisia 
establish LfDëíôÄäfpL= založiť 
state LëíÉfíL= stav, situácia 
filthy LÑfäqfL= veľmi špinavý 
oil spill Llfä=ëéfäL= vyliatie ropy 
pebble LéÉÄäL= okruhliak 
approach L]Déê]rípL= priblížiť sa 
cautiously LâlWp]ëäáL= obozretne, opatrne 
recycling plant  LêfDë~fâäáÏ=éä^WåíL= prevádzka recyklácie 
prohibit LéêflÜfÄfíL= zakázať 
pedestrianise Lé]DÇÉëíêá]å~fòÇL= urobiť prechodným 
virus Lî~fê]ëL= vírus 
charge Líp^WÇwL= účtovať si, narátať 
blank LÄäôÏâL= prázdny 
software LëflÑíïÉ]L= počítačový program 
out-of-date L~rí=]î=ÇÉfíLL= zastaralý, nemoderný 
speechless Lëéfípä]ëL= onemený 
extinction LfâDëífÏâpåL= vyhynutie 
enormously LfDålWã]ëäáL= enormne 

Unit 12 
CU@8! LëáW=à]=]í=ÉfíL= Uvidíme sa o ôsmej! 
text message LíÉâëí=DãÉëfÇwL= sms 
means LãáWåëL= metóda, spôsob 
take off LíÉfâ=DflÑL= odštartovať (kariéru) 
away L]DïÉfL= nepomerne často 
chat room Lípôí=?êìWãL= stránka na internete na 

vymieňanie správ 
messenger 
service 

LãÉë]åÇw]=ë‰WîfëL=internetová služba 

clear Lâäf]L= jasný 
sth is here to stay L+fò=Üf]=í]=ëíÉfL= niečo sa stáva 

samozrejmým  
one might as well 
do sth 

Lï¾å=ã~fí=]ò=ïÉä=
Çç+L=

nemať na výber (v 
negatívnom zmysle) 

ring LêfÏL= zavolať niekomu 
keyboard LâáWÄlWÇL= klávesnica 
conversation Lâflåî]DëÉfpåL= konverzácia, rozhovor 
for ages LÑ]ê=DÉfÇwfòL= na veky 
join LÇwlfåL= pridať sa 
not have a clue Lå^í=Üôî=]=âäìWL= nerozumieť, nemať 

indíciu 
assistant L]Dëfëí]åíL= predavač 
counter Lâ~råí]L= predajný pult 
sign language Lë~få=äôÏÖïfÇwL= posunková reč 
relieved  LêfDäáWîÇL= oddýchnutý, zrelaxovaný 
gesture LÇwÉëíp]L= gesto, znamenie 
shake hands (with 
sb) 

LpÉfâ=ÜôåÇòL= potriasť niekomu rukou 

shake one’s head LpÉfâ=+ÜÉÇL= kývať hlavou vyjadrujúc 
nesúhlas 

nod LåflÇL= pritakávať, vyjadrovať 
súhlas 

shruck Lpê¾âL= pokrčiť ramenami 
cross LâêflëL= skrížiť 
sensible LëÉåë]Ä]äL= rozumný, bystrý, múdry 
in public Lfå=Dé¾ÄäfâL= na verejnosti 
librarian Lä~fDÄêÉ]êf]åL= knihovník 

scientific Lë~f]åDífÑfâäL= vedecký 
economical LáWâ]DåflãfâäL= ekonomický 
secretarial LëÉâê]Díôêf]äL= kancelársky 
accent Lôâë]åíL= prízvuk, výslovnosť 
dialect LÇ~f]äÉâíL= dialekt, nárečie 
breadth LÄêÉÇqL= šírka, rozmer 
native speaker 
(of) 

LåÉfífî=ëéáWâ]L= človek hovoriaci v 
materinskom jazyku 

region LêáWÇw]åL= kraj 
actual Lôâípr]äL= skutočný, ozajstný 
enquiry (inquiry) LfåDâï~f]êáL= otázka 
hesitate LÜÉòfíÉfíL= váhať 
put on Lérí=flåL= predviesť, zorganizovať 
extend LfâëDíÉåÇL= rozšíriť 
sort out LëlWí=~ríL= usporiadať, roztriediť 
incomplete Lfåâ]ãDéäáWíL= necelý, nedokončený 
extract LÉâëíêôâíL= časť 
print-out Léêfåí~ríL= výtlačok 
make friends with 
sb 

LãÉfâ=ÑêÉåÇò=
ïfa+L=

spriateliť sa s niekým 

lip-read Läfé=êáWÇL= čítať z pier 
collect Lâ]DäÉâíL= zbierať 
crash LâêôpL= pokaziť sa,   
upgrade L¾éÖêÉfÇL= zlepšiť sa 
retire LêfDí~f]L= ísť do dôchodku 
inspire LfåDëé~f]L= inšpirovať 
information 
technology 

LfåÑ]DãÉfpå=
íÉâDå^ä]ÇwáL=

informatika 

log on LäflÖ=flåL= prihlásiť sa 
unexpectedly L¾åfâDëéÉâífÇäfL= neočakávane 
anti-virus Lôåífî~fê]ëL= antivírový program 
junk mail LÇw¾Ïâ=ãÉfäL= reklamné emaily 
scenery LëáWå]êáL= krajina, okolie 
hacker LÜôâ]L= heker 
deadline LÇÉÇä~fåL= limit, posledný termín 
purchase Lé‰Wíp]ëL= kúpa, nákup 

Unit 13 
Getting By = Prežitie ( finančne) 
get by LÖÉí=DÄ~fL= prežiť, vystačiť si 

(finančne) 
sales 
representative 

LëÉfäò=
êÉéêfDòÉåí]ífîL=

obchodný zástupca 

(work on) 
commission 

Lâ]DãfpåL= pracovať za províziu 

outgoing L~ríDÖ]rfÏL= spoločenský 
income Lfåâ¾ãL= príjem 
regulation LêÉÖàrDäÉfpåL= pravidlo 
application LôéäfâÉfpåL= žiadosť 
temporary LíÉãéçê]êáL= dočasný 
graduate student LÖêôÇwrDÉfpåL= absolvent 
wages LïÉfÇwfòL= mzda 
publisher Lé¾Ääfp]L= vydavateľ 
advertising 
department 

LôÇî]Dí~fòfÏ=
ÇfDé^Wíã]åíL=

reklamné oddelenie 

self-employed LëÉäÑfãDéälfÇL= osoba, ktorá podniká; 
živnostník 

distribute LÇfDëíêfÄàìWíL= vydávať 
expand LfâDëéôåÇL= rozšíriť; expandovať 
driving license LÇê~fîfÏ=ä~fëåëL= vodičský preukaz 
full-time LÑrä=í~fãL= na plný úväzok 
require LêfDâï~f]L= vyžadovať 
be/get sacked LëôâíL= byť vyhodený (z práce) 
apply for  L]Déä~f=Ñ]L= žiadať o 
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sweat LëïÉíL= potiť sa 
carry on  Lâôêá=flåL= pokračovať 
skill LëâfäL= schopnosť, kvalifikácia 
employee LÉãéälfDáWL= zamestnanec 
colleague LâfläáWÖL= kolega 
campaign LâôãDéÉfåL= kampaň 
make sb do sth LãÉfâ+í]=ÇìW+L= nútiť niekoho k niečomu 
cause sb to do sth LâlWò+í]=ÇìW+L= spôsobiť niečo 

(negatívne) 
approve of  L]DéêìWî=]îL= súhlasiť 
complain about Lâ]ãDéäÉfå=

]DÄ~ríL=
sťažovať sa 

be interested in LÄá=fåíê]ëífÇ=fåL= zaujímať sa 
be made to do sth LÄá=ãÉfÇ=í]=ÇìW+L= byť donútený k niečomu 
be involved in LÄá=fåDîlWäîÇ=fåL= byť zapletený; 

zaangažovaný 
apologise for L]Déflä]Çw~fò=Ñ]L= ospravedlniť sa za 
insist on LfåDëfëí=flåL= trvať na niečom 
overtime L]rîÉêí~fãL= nadčas 
heavily LÜÉî]äfL= veľmi 
redesign LêáWÇfDò^fåL= prestavať 
per Lé‰WL= každý 
sake LëÉfâL= záujem 
sip LëféL= chlípať; piť 
shell LpÉäL= mušľa 
shed LpÉÇL= sklad; búda 
(do sth) for a living LÑ]ê=]=äfîfÏL= zarábať 
take (some time) off LíÉfâ+flÑL= vybrať si voľno 
traffic jam  LíêôÑfâ=ÇwôãL= dopravná zápcha 
experience LfâDëéf]êá]åëL= zážitok 
pay  LéÉfL= platiť 
rate LêÉfíL= pomer, miera 
shop owner Lpflé=]rå]L= vlastník obchodu 
working 
conditions 

Lï‰WâfÏ=
â]åDÇfp]åòL=

pracovné podmienky 

slave driver  LëäÉfî=Çê~fî]L= tyran, otrokár 
understanding L¾åÇ]DëíôåÇfÏL= porozumenie 
application form LôéäfDâÉfpå=ÑlWãL= žiadosť 

Unit 14 
Away from Home = Preč z domova 
passport Lé^WëélWíL= cestovný pas 
bus ride  LÄ¾ë=ê~fÇL= cesta autobusom 
cruise LâêìWòL= plavba 
opportunity Lflé]DíàìWå]íáL= šanca, možnosť 
explore LfâDëéälWL= objaviť 
basketball court LÄ^WëâfíÄlWä=âlWíL= basketbalové ihrisko 
sunbathe Lë¾åÄÉfaL= opaľovať sa 
guided tour LÖ~fÇfÇ=ír]L= cesta, výprava s 

turistickým sprievodcom 
spectacular LëéÉâDíôâàrä]L= ďalekohľad 
cable car LâÉfÄä=â^WL= vozík lanovej dráhy 
wild Lï~fäÇL= divoký 
ape LÉféL= opica 
take a photo of LíÉfâ=]=Ñ]rí]rL= odfotiť 
cute LâàìWíL= roztomilý, rozkošný 
pinch LéfåípL= štipka 
amused L]DãàìWòÇL= pobavený, rozveselený 
border  LÄlWÇ]L= hranica 
head to LÜÉÇ=í]L= smerovať, viesť 
tan LíôåL= opálenie 
siesta LëfDÉëí]L= popoludňajší oddych 
rough Lê¾ÑL= drsný 

seasick  LëáWëfâL= trpiaci morskou chorobou 
lifejacket Lä~fÑÇwôâfíL= záchranná vesta 
set foot on LëÉí=ÑìWí=flåL= pristáť 
recover LêfDâ¾î]L= spamätať sa z niečoho; 

polepšiť si, prebrať sa 
coach trip Lâ]ríp=íêféL= cesta autobusom 
touristy Lír]êfëífL= turistický 
cuisine LâïfDòáWåL= kuchyňa (spôsob, štýl 

varenia) 
quantity LâïflåífíáL= množstvo 
travel broadens 
the mind 

L+ÄêlWÇåò=a]=
ã~fåÇL=

cestovanie rozširuje 
obzor 

waistline LïÉfëíä~fåL= obvod pása 
go on a diet  LÖ]r=flå=]=Ç~f]íL= dať sa na diétu 
package holiday LéôâfÇw=Üflä]ÇÉfL= dovolenka 

sprostredkovaná 
cestovnou kanceláriou 

voyage LîlffÇwL= plavba 
day trip LÇÉf=íêféL= jednodenný výlet 
essential LfDëÉåpäL= základný 
(go) souvenir 
hunting 

LëìWî]Dåf]=Ü¾åífÏL=hľadať a nakupovať 
suveníry 

crossing LâêflëfÏL= prechod 
abandon L]DÄôåÇ]åL= opustiť 
show sb round Lp]r+ê~råÇL= ukázať niekomu okolie 
departure lounge LÇfDé^Wíp]=ä~råÇwL=odletová hala 
backpacking LÄôâ?éôâfÏL= vandrovanie, trampovanie
route LêìWíL= cesta 
travel agent Líêôîä=ÉfÇw]åíL= pracovník cestovnej 

kancelárie 
guest LÖÉëíL= hosť 
airline LÉ]ä~fåL== aerolínie, letecká 

spoločnosť 
passenger  LéôëfåÇw]L= pasažier, cestujúci 
viewer LîàìW]L= divák 
tour guide Lír]=Ö~fÇL= turistický sprievodca 
replace LêfDéäÉfëL= premiestniť 
original L]DêfÇwfåäL= pôvodný, originálny, 

jedinečný 
credit card LâêÉÇfí=â^WÇL= kreditná karta 
seafood LëáWÑìWÇL= dary mora 
it’s a shame Lfíë=]=pÉfãL= to je škoda 
phrase book LÑêÉfòÄrâL= vreckový slovník 
drive off LÇê~fî=flÑL= odísť, odfrčať 
strain LëíêÉfåL= nápor, napätie, stres 
refund LêfDÑ¾åÇL= vrátenie peňazí 
go on a mini-
break 

LÖ]ì=flå=]=
ãfåfÄêÉfâL=

odísť na víkend 

aspect LôëéÉâíL= ohľad, zreteľ 
casual clothes Lâôwr]ä=âä]raòL= oblečenie na bežné 

nosenie 
smartly dressed Lëã^Wíäá=ÇêÉëíL= elegantne oblečený 
candidate LâôåÇfÇÉfíL= kandidát, uchádzač 
traffic lights LíêôÑfâ=ä~fíëL= semafor 
pay rise LéÉf=ê~fòL= nárast mzdy 
single (ticket) LëfÏÖäL= jednosmerný (lístok) 
canal  Lâ]DåôäL= kanál 
delay LÇfDäÉfL= zrušiť 
pack  LéôâL= zbaliť 
open-air concert L]ré]å=É]=âflåíë]íL= koncert pod šírim nebom 
luxury Lä¾âp]êáL= prepych, nadbytok 
local Lä]râäL= miestny 
straight ahead  LëíêÉfí=]DÜÉÇL= priamo vpred 
premises LéêÉãfëfòL= priestory, areál 



Laser Intermediate strana 11 z 11 

www.macmillan.sk/slovnicky pre učiteľov: doplnkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com 

attraction L]DíêôâpåL= atrakcia 
furnish LÑ‰WåfpL= ozdobiť, zariadiť 
shuttle Lp¾íäL= dopravný prostriedok 

Unit 15 
Make or Break = Zarábaj alebo Míňaj 
fortune LÑlWíp]åL= majetok 
household name LÜ~rëÜ]räÇ=åÉfãL=notorický známy 
multi-millionaire Lã¾äíf=ãfäf]DåÉ]L= multimilionár 
political  Lé]DäfífâäL= politický 
ethical LÉqfâäL= etický 
view LîàìWL= pohľad, názor 
stock LëíflâL= skladovať 
child labour Líp~fäÇ=äÉfÄ]L= práca detí 
sweatshop LëïÉípfléL= dielňa s drsnými 

pracovnými podmienkami 
poverty Léflî]íáL= extrémna chudoba 
prediction LéêfDÇfâpåL= predpoveď 
estimate LÉëífã]íL= odhadovať 
be bound to LÄf=DÄ^råÇ=í]L= byť si istý 
make a difference LãÉfâ=]=ÇfÑê]åëL= zmeniť 
circumstances Lë‰Wâ]ãëí]åëfòL= okolnosti 
determined LÇfDí‰WãfåÇL= rozhodnutý, odhodlaný, 

rezolútny 
policy LéfläfëáL= politika 
lottery ticket Läflí]êf=DífâfíL= los, žreb 
take risk  LíÉfâ=êfëâL= riskovať 
play it safe LéäÉf=fí=ëÉfÑL= vyhýbať sa risku 
turn down Lí‰Wå=Ç~råL= odmietnuť 
put up Lérí=¾éL= stavať 
put on Lérí=flåL= získať 
turn in Lí‰Wå=fåL= ísť spať 
look on Lärâ=flåL= sledovať, pozerať 
consolation Lâflåë]DäÉfpåL= útecha 
book token  LÄrâ==í]râ]åL= poukážka na nákup kníh 
make a promise to 
sb 

LãÉfâ=]=éê^ãfëL= sľúbiť niekomu niečo 

certificate Lë‰WDífÑfâ]íL= dokument, diplom, 
osvedčenie 

make an effort to LãÉfâ=]å=ÉÑ]í=í]L= pokúšať sa 
dawn LÇlWåL= svitanie 
bun LÄ¾åL= žemľa 
bud  LÄ¾ÇL= puk, púčik 
register LêÉÇwfëí]L= štýl 
desire LÇfDò~f]L= túžba 
encourage LfåDâ¾êfÇwL= osmeliť (sa) 
do one’s best LÇìW+ÄÉëíL= urobiť niečo najlepšie ako 

sa dá 
disappointment LÇfë]Délfåíã]åíL= sklamanie 
suit LëìWíL= hodiť sa, pasovať 
based on LÄÉfòÇ=^åL= založený na 
persuade Lé]DëïÉfÇL= presvedčiť (niekoho) 
take advantage of LíÉfâ=]ÇDîôåífÇwL=využiť, zneužiť, ťažiť z 

niekoho 
miss the 
opportunity 

Lãfë=aáW=
?flé]DíàìWåfíáL=

stratiť/minúť šancu 

take one step at a 
time 

LíÉfâ=ï¾å=ëíÉé=]í=
]=í~fãL=

krok za krokom, následne 

realistic Lêf]DäfëífâL= realistický 
advisor L]ÇDî~fò]L= poradca, radca, znalec 
hand sth to sb LÜôåÇ=+í]+L= podať 
put sth (an idea) 
into practice  

Lérí+fåí]=éêôâífëL=dať do praxe 

make your 
dreams come true 

LãÉfâ=à]=ÇêáWãò=
â¾ã=íêìWL=

splniť si sny 

course of action LâlWë=]î=ôâp]åL= sled situácií 

Unit 16 
Buy, Buy, Buy! = Nakupuj, nakupuj, 

nakupuj! 
citizen LëfífòåL= občan 
consumer Lâ]åDëàìWã]L= spotrebiteľ, zákazník 
questionnaire LâïÉëíp]DåÉ]L= dotazník 
try on Líê~f=DflåL= vyskúšať (si) 
receipt LêfDëáWíL= potvrdenka, príjmový doklad 
take sth back LíÉfâ+ÄôâL= vrátiť, reklamovať tovar 
sales  LëÉfäòL= výpredaj 
shop around Lpflé=]Dê~råÇL= chodiť/ lietať po obchodoch 
look through Lärâ=qêìWL= prezrieť (si), prebrať, prejsť 
brand name  LÄêôåÇ=åÉfãL= značka 
hang out LÜôÏ=D^ríL= potĺkať sa, potulovať sa 
bargain LÄ^WÖfåL= výhodná/dobrá kúpa 
shopping trip LpfléfÏ=íêféL= nakupovanie 
wallet LïfläfíL= peňaženka 
purse Lé‰WëL= peňaženka 
match LãôípL= pasovať 
opening hours L]ré]åfÏ=~r]òL= otváracie hodiny 
be addicted to LÄá=]DÇfâífÇ=í]L= byť závislý od 
for a change LÑ]ê=]=ípÉfåÇwL= pre zmenu, raz 
shopaholic Lpflé]DÜfläfâL= závislý od nakupovania 
imply LfãDéä~fL= naznačiť 
light-hearted Lä~fíÜ^WífÇL= bezstarostný, optimistický 
fit LÑfíL= pasovať, sedieť, byť akurát 
pay cash LéÉf=âôpL= platiť v hotovosti 
borrow LÄflê]rL= (vy)požičať si 
bank holiday LÄôÏâ=ÜfläfÇÉfL= deň pracovného voľna, 

štátny sviatok 
chequebook LípÉâÄrâL= šeková knižka 
online LflåDä~fåL= on line, na príjme, na sieti
bank account LÄôÏâ=]Dâ~råíL= bankový účet, bankové 

konto 
unnecessary L¾åDåÉë]ë]êáL= nepotrebný 
convenience Lâ]åDîáWåf]åëL= výdobytok 
cash machine  Lâôp=ã]DpáWåL= bankomat 
trainers LíêÉfå]òL= tenisky, botasky 
location  Lä]rDâÉfpåL= poloha, umiestnenie 
findings LÑ~fåÇfÏòL= záver, zistenie, výsledok 

skúmania 
outline L~ríä~fåL= náčrt, prehľad 
rent  LêÉåíL= nájomné, poplatok 
poor Lér]L= chudobný 
ageing LÉfÇwfÏL= starnúci 
waste LïÉfëíL= plytvať, mrhať 
bother LÄfla]L= otravovať 
outskirts L~ríëâ‰WíëL= okraj, predmestie, periférie 
right Lê~fíL= právo 
victim LîfâífãL= obeť 
fresh produce LÑêÉp=éêflÇàìWpL= čerstvé plodiny 
tinned LífåÇL= konzervovaný, v plechovke 
work wonders Lï‰Wâ=ï¾åÇ]L= robí zázraky 
quality Lâïflä]íáL= kvalita 
unconcerned L¾åâ]åDë‰WåÇL= ľahostajný 
inexperience Lfå]âDëéf]êá]åëL= neskúsený 
sheet music LpáWí=ãàìWòfâL= notový list, list s notami 
deal in LÇáWä=fåL= podieľať sa na obchode 
 


