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Laser Pre-FCE
Unit 1 Family Ties
Reading
it takes all sorts

Lfí=íÉfâë=lWä=ëlWíëL= sú potrebné rôzne

come

Lâ¾ãL=

typy/druhy (ľudí)
byť na
trhu;existovať;ponúkať
in all shapes and =
vo všetkých možných
sizes
formách
roving
Lê]rîfÏL=
tulácky,potulný
only child
L]råäf=Díp~fäÇL=
jedináčik
from one point of Lélfåí=]î=îàìWL= z jedného pohľadu; z
view
jednej strany
spoilt
LëélfäíL=
rozmaznaný
lonely
Lä]råäáL=
osamelý
keep in touch with LâáWé=få=Dí¾íp=ïfaL=udržiavať kontakt
divorced
LÇfDîlWëíL=
rozvedený
remarry
LêáWDãôêfL=
znovu vydatá/ženatý
get on (well) with LÖÉí=flå=ïÉä=ïfqL= vychádzať(dobre) s
sb
niekým
step-brother
LëíÉéÄê¾a]L=
nevlastný brat
LëíÉéëfëí]L=
nevlastná sestra
step-sister
care about
LâÉ]ê=]DÄ~ríL=
starať sa; mať záujem
adopt
L]DÇfléíL=
adoptovať
loving
Lä¾îfÏL=
milujúci
treat
LíêáWíL=
správať sa (ku
komu/čomu)
half-brother
LÜ^WÑÄê¾a]L=
nevlastný brat (jeden
spoločný biologický rodič)
peace and quiet LéáWë=]åÇ=âï~f]íL= ticho a kľud
make a/no
LãÉfâ=]=ÇfÑê]åëL= mať/nemať význam
difference
selfish
LëÉäÑfpL=
sebecký
popular
Léfléàrä]L=
obľúbený
sensitive
LëÉåë]ífîL=
citlivý
arrogant
Lôê]Ö]åíL=
arogantný
pessimistic
LéÉë]DãfëífâL=
pesimistický
amusing
L]DãàìWòfÏL=
zábavný
ambitious
LôãÄfp]ëL=
ctižiadostivý
considerate
Lâ]åDëfÇ]ê]íL=
ohľadupulný
modest
LãflÇfëíL=
skromný
achievement
L]DípáWîã]åíL=
úspech
not mean to
Låflí=ãáWå=í]L=
nemať v úmysle
Lâ~fåÇL=
milý
kind
polite
Lé]Dä~fíL=
zdvorilý
attractive
L]DíêôâífîL=
atraktívny
fair
LÑÉ]L=
spravodlivý, čestný
honest
LflåfëíL=
čestný,poctivý
capable of -ing LâÉfé]ÄäL=
schopný
be in trouble
LÄf=få=íê¾ÄäL=
mať problémy
legal
LäáWÖäL=
lagálny
include
LfåDâäìWÇL=
zahŕňať
relevant (to)
LêÉä]î]åíL=
týkajúci sa
make up
LãÉfâ=D¾éL=
tvoriť, vymýšľať si
turn up
Lí‰Wå=¾éL=
objaviť sa
come up
Lâ¾ã=D¾éL=
objaviť sa
LqfÏâ=¾éL=
vymyslieť, prísť (na čo),
think up
napadnúť (koho čo)
bring up
LÄêfÏ=¾éL=
nadhodiť, spomenúť
cool
LâìWäL=
spokojný, ľahostajný
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icy
hot-tempered
cold-hearted
overhear
comprehensive
school
eldest
run (a shop)
consist of
chaos
depressed
get out of control

L~fëáL=
LÜflíDíÉãé]ÇL=
Lâ]räÇ=Ü^WífÇL=
L]rî]DÜf]L=
LâflãéêfDÜÉåëfî=
ëâìWäL=
LÉäÇ]ëíL=
Lê¾åL=
Lâ]åDëfëí=]îL=
LâÉf]ëL=
LÇfDéêÉëíL=
LÖÉí=~rí=]î=
â]åDíê]räL=
trained
LíêÉfåÇL=
counsellor
Lâ~råë]ä]L=
operator
Lflé]êÉfí]L=
resemble
LêfDòÉãÄäL=
involve
LfåDîfläîL=
accuse sb of sth/- L]DâàìWòL=

ing
deal with
LÇáWä=ïfaL=
blame sb for sth LÄäÉfãL=
sth is (not) one'
fault
move in
orphanage
settle in
fortunate
concern
aspect
glimpse
stare
satisfactory
take up

chladný
výbušný
chladnokrvný
začuť, tajne vypočuť
typ strednej školy v UK
najstarší, prvorodený
riadiť, viesť (obchod)
skladať sa z
chaos
depresívny
neovládať sa
trénovaný, vycvičený
poradca
operátor
podobať sa
vyžadovať
obviniť niekoho z niečoho

LÑlWäíL=

vychádzať s
viniť, obviňovať koho z
čoho
byť niekoho chyba

LãìWî=DfåL=
LlWÑ]åfÇwL=
LëÉíä=fåL=
LÑlWíp]å]íL=
Lâ]åDë‰WåL=
LôëéÉâíL=
LÖäfãéëL=
LëíÉ]L=
LëôífëDÑôâ]êáL=
LíÉfâ=D¾éL=

presťahovať sa
detský domov
zabývať sa, zvyknúť si
šťastný, šťastlivý
starosť, obavy
stránka, zreteľ, ohľad
zahliadnuť, letmo zbaadť
zízať, civieť
uspokojivý, vyhovujúci
venovať sa

Unit 2 The Open Road
Reading
invent
process
achievement
cart
record
railway
heat
put out
land
design
hydrofoil
hovercraft
aircraft
industry
challenge
space shuttle
tracks
vehicle
cushion
be sb's turn to do
sth

LfåDîÉåíL=
Léê]rëÉëL=
L]DípáWîã]åíL=
Lâ^WíL=
LêÉâlWÇL=
LêÉfäïÉfL=
LÜáWíL=
Lérí=~ríL=
LäôåÇL=
LÇfDò~fåL=
LÜ^fÇê]?ÑlfäL=
LÜflî]Dâê^WÑíL=
LÉ]Dâê^WÑíL=
LfåÇ]ëíêáL=
LípôäfåÇwL=
LëéÉfë=p¾íäL=
LíêôâëL=
LîáW]âäL=
LâìWp]åL=
Lí‰WåL=

vynájsť,
proces
dosiahnúť
kára
rekord
železničná trať
zohrievať
uhasiť
pristáť
plán, návrh, model
hydrofil, krídlova loď
vznášadlo
lietadlo, vrtuľník
priemysel
výzva
raketoplán
koľaje, trať
dopravný prostriedok
vankúš, poduška
byť na rade urobiť niečo
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Unit 2 Vocabulary Builder
cabin
taxi rank
fare
airline
underground
platform
terminal
ferry
coach
travel
journey
trip
miss
lose
double-decker
bus

LâôÄfåL=
Líôâëá=êôÏâL=
LÑÉ]L=
LÉ]ä~fåL==
L¾åÇ]Öê~råÇL=
LéäôíÑlWãL=
Lí‰WãfåäL=
LÑÉêáL=
Lâ]rípL=
LíêôîäL=
LÇw‰WåáL=
LíêféL=
LãfëL=
LäìWòL=
LÇ¾Ää=ÇÉâ]=Ä¾ëL=

kajuta
stanovište taxíkov
jazdné
aerolínie
metro
nástupište
terminál
trajekt
autobus
cestovanie
cesta (podniknutá)
výlet
zmeškať
stratiť
poschodový autobus

Unit 2 Listening
apply for
current
hut
pat
Speaking
have sth in
common
swap

L]Déä~f=Ñ]L=
Lâ¾ê]åíL=
LÜ¾íL=
LéôíL=
=
LÜôî få=Dâflã]å=
ïfaL=
LëïfléL=

žiadať
súčasný
chata, zrub
potľapkať
mať niečo spoločné
vymeniť si

Unit 2 Use of English
break down
LÄêÉfâ=Ç~råL=
insist on
LfåDëfëí=flåL=
remind sb of sth LêfDã~fåÇL=
take sth into
account
range
wonder

L]Dâ~råíL=

mať poruchu, pokaziť sa
trvať na
pripomenúť niekomu
niečo
brať v úvahu

LêÉfåÇwL=
Lï¾åÇ]L=

škála, register
div

Unit 2 Writing
encourage
raise
tax
reliable
prevent
pouring rain
drowned rat

LfåDâ¾êfÇwL=
LêÉfòL=
LíôâëL=
LêfDä~f]ÄäL=
LéêfDîÉåíL=
LélWêfÏ=êÉfåL=
LÇê~råÇ=êôíL=

povzbudiť
pozbierať, získať
daň
spoľahlivý
zabrániť, predísť
silný dážď
mokrý ako zmoknutá myš
(premočný)

Unit 3 Kílling Time
Reading
take part in
competition
arcade
worthless
gear
helmet
weird
ink
valuable
priceless

LíÉfâ=é^Wí=fåL=
Lâflãé]DífpåL=
L^WDâÉfÇL=
Lï‰Wqä]ëL=
LÖf]L=
LÜÉäã]íL=
Lïf]ÇL=
LfÏâL=
Lîôäàì]ÄäL=
Léê~fëä]ëL=

ordinary
float

LlWÇåêáL=
LÑä]ríL=
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zúčastniť sa niečoho
súťaž
pasáž
bezcenný, zbytočný
výstroj, vybavenie
helma
čudný, zvláštny
atrament
hodnotný, cenný
neoceniteľný, nesmierne
cenný
obyčajný, bežný
plavák

ignore
fit
bargain
patient

LfÖålWL=
LÑfíL=
LÄ^WÖfåL=
LéÉfp]åíL=

ignorovať
zdravý, fit
výhodná kúpa
trpezlivý

Unit 3 Grammar Clinic
sort out
xylophone
sore

LëlWí=~ríL=
Lò~fä]Ñ]råL=
LëlWL=

vytriediť
xylofón
bolesť

Unit 3 Vocabulary Builder
take one's time

dať si načas, neponáhľať
sa
on time
Lflå=Dí~fãL=
načas, včas
have (got) time on =
nudiť sa, nevedieť čo s
one's hands
časom
in time
Lfå=Dí~fãL=
zavčas(u)
kill time
Lâfä=Dí^fãL=
zabíjať čas
make time
LãÉfâ=í~fãL=
urobiť (si)/ukradnúť (si)
čas
sth gets sb down LÖÉíë=Ç~råL=
(niečo niekoho) ničí,
ubíja, deptá
look down on
Lärâ=Ç~rå=flåL=
dívať sa
zvrchu/zhora/opovržlivo
turn down
Lí‰Wå=Ç~råL=
odmietnuť, zavrhnúť
come down with Lâ¾ã=Ç~rå=ïfaL= ochorieť
put down
Lé¾í=DÇ~råL=
utratiť
minor
Lã~få]L=
menší, menej dôležitý
save time
LëÉfî=í~fãL=
šetriť/získať čas
spend time
LëéÉåÇ=í~fãL=
(s)tráviť čas
waste time
LïÉfëí=í~fãL=
strácať čas
LíÉfâ=í~fãL=

Unit 3 Listening
embarrassing
demand
fuss
regret
object to
approve of
line up

LfãDÄôê]ëfÏL=
LÇfDã^WåÇL=
LÑ¾ëL=
LêfDÖêÉíL=
L]ÄDÇwÉâíL=
L]DéêìWî=]îL=
Lä~få=¾éL=

trápny, nepríjemný
vyžadovať
poplach, hurhaj
ľutovať
namietať voči/proti
schváliť (niečo)
zoradiť, zostaviť do radu

Unit 4 Work Wonders
Reading
satisfaction
manage
expenses
appreciate
charity
hold
voluntary
cover
insurance
broadcast
staff
expand
vacancy
provide

LëôífëDÑôâpåL=
LãôåfÇwL=
LfâDëéÉåëfòL=
L]DéêáWpfÉfíL=
LípôêfíáL=
LÜ]räÇL=
Lîflä]åíêáL=
Lâ¾î]L=
LfåDpr]ê]åëL=
LÄêlWÇâ^WëíL=
Lëí~WÑL=
LfâDëéôåÇL=
LîÉfâ]åëáL=
Léê]Dî~fÇL=

spokojnosť
riadiť, viesť, spravovať
výdavky, náklady
byť vďačný
charita, dobročinnosť
mať, vlastniť
dobrovoľný, neplatený
(po)kryť
poistka, poistenie
vysielať
pracovníci, personál
rozšíriť (sa)
voľné/neobsadené miesto
poskytnúť, dať

Unit 4 Vocabulary Builder
accountant
sales rep

L]Dâ~råí]åíL=
LëÉfäò=êÉéL=

civil servant

Lëfîä=ë‰Wî]åíL=

účtovník
obchodný zástupca,
zástupca predaja
zamestnanec v štátnej
správe
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civil engineer
labourer
miner
income
tax office
coal
get the sack
work overtime
promote
permanently
earn
win
lottery ticket
salary
wage
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Lëfîä=ÉåÇwfDåf]L=
LäÉfÄ]ê]L=
Lã~få]L=
Lfåâ¾ãL=
Líôâë=flÑfëL=
Lâ]räL=
LÖÉí=a]=ëôâL=
Lï‰Wâ=]rî]í~fãL=
Léê]Dã]ríL=
Lé‰Wã]å]åíäáL=
L‰WåL=
LïfåL=
Läflí]êf=DífâfíL=
Lëôä]êáL=
LïfÇwL=

stavebný inžinier
robotník
baník
príjem
daňový úrad
uhlie
dostať vyhadzov, vyletieť
pracovať nadčas
povýšiť
neustále, nepretržite
zarábať
vyhrať, zvíťaziť
tiket, los, žreb
(stály) plat
mzda

Unit 4 Listening
careers officer

Lâ]Dêf]=flÑfë]L=

last

Lä^WëíL=

poradca pre výber
povolania
trvať

Unit 4 Speaking
tomb
pneumonia
knight

LíìWãL=
LåàìWDã]råf]L=
Lå~fíL=

hrob, hrobka
zápal pľúc
rytier

Unit 4 Use of English
calculation
mumble
grumble
senior
rush
fellow worker

Lâôäâà]DäÉfp]åL=
Lã¾ãÄäL=
LÖê¾ãÄäL=
LëáWåá]L=
Lê¾pL=
LÑÉä]r=ï‰Wâ]L=

výpočet
(za)mrmlať
reptať, nadávať, frflať
vedúci, vysoko postavený
ponáhľať sa
spolupracovník, kolega

Unit 4 Workbook
wealthy
do (a job) for a
living
majority
exhaustion
collapse
get through

LïÉäqáL=
=
Lã]DÇwflê]ífL=
LfÖDòlWëíp]åL=
Lâ]DäôéëL=
LÖÉí=qêìWL=

bohatý
živiť sa (čím, akou
prácou)
väčšina
vyčerpanosť, únava
skolabovať, zložiť sa
dovolať sa, dostať
spojenie

LÖä]rÄ]äL=

globálny, celosvetový

Unit 5 Reading
survey
adolescent
documentary
tend to
affect
effect
dominate
incredible
stream
beam (down)
cable
keep up to date
with
figure
instantly

prieskum, štúdia
dospievajúci, mladistvý
dokumentárny
film/program
LíÉåÇ=í]L=
mať sklon/tendenciu
L]DÑÉâíL=
ovplyvniť, pôsobiť
LfDÑÉâíL=
výsledok, následok
LÇflãfåÉfíL=
dominovať, ovládať
LfåDâêÉÇ]ÄäL=
neuveriteľný, úžasný
LëíêáWãL=
veľké množstvo, záplava
LÄáWãL=
vysielať
LâÉfÄäL=
kábel (elektrický a pod.)
LâáWé=¾é=í]=ÇÉfíL= držať krok s (mať
najnovšie informácie o)
LÑfÖ]L=
číslo, údaj
Lfåëí]åíäáL=
okamžite
Lë]DîÉfL=
LôÇ]DäÉëåíL=
LÇflâàìDãÉåíêáL=
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LÑÉfëL=
=
LëfDäÉâíL=
Lí‰Wå=]rî]L=

čeliť, postaviť sa (čomu)
čo prinesie budúcnosť, čo
sa stane
vybrať (si), zvoliť (si)
prepnúť (program)

Unit 5 Grammar Clinic
on cable
news bulletin

Lflå=âÉfÄäL=
LåàìWò=Ärä]ífåL=

na káblovej televízii
(krátke) správy, prehľad
správ

Unit 5 Vocabulary Builder
sitcom
contestant
producer
turn on
carry on
put on

situačná komédia
súťažiaci, pretekár
producent
zapnúť, spustiť, rozsvietiť
pokračovať, neprestávať
dávať, premietať (film a
pod.)
come on
Lâ¾ã=flåL=
začínať, zachvátiť
(choroba, bolesť a pod.)
(sth) grow on (sb) LÖê]r=flåL=
zapáčiť sa (komu kto/čo)
bring on
LÄêfÏ=DflåL=
privodiť, spôsobiť,
vyvolať
log on
LäflÖ=flåL=
prihlásiť sa (do
počítačového systému,
siete a pod.)
take on
LíÉfâ=DflåL=
prijať, vziať si, nabrať si
(úlohy)
get on with
LÖÉí=flå=ïfqL=
vychádzať, znášať sa (s
kým)
front-page news LÑê¾åí=éÉfÇw==
titulný (článok v novinách
åàìWòL=
a pod.)
couch potato
Lâ]ríp=é]DíÉfí]rL= pecivál, koža lenivá
be on the spot
LÄá=flå=a]=ëéflíL= byť na mieste (kde sa
práve niečo deje)
hit the headlines LÜfí=a]=ÜÉÇä~fåòL= dostať sa na prvé stránky
novín
be on the air
LÄá=flå=aáW=É]L=
(byť) vo vysielaní
LëfíâflãL=
Lâ]åDíÉëí]åíL=
Léê]DÇàìWë]L=
Lí‰Wå=flåL=
Lâôêf=flåL=
Lérí=flåL=

Unit 5 Listening
exchange

LfâëDípÉfåÇwL=

výmena názorov

Unit 5 Speaking
occur

L]Dâ‰WL=

stať sa, prihodiť sa

Unit 5 Use of English

Unit 5 The Global Village
global

face
what the future
holds
select
turn over

realise
run

LêáW]ä~fòL=
Lê¾åL=

feel

LÑáWäL=

order

LlWÇ]L=

suggest
argue

Lë]DÇwÉëíL=
L^WÖàìWL=

tense

LíÉåëL=

uvedomovať si, pochopiť
bežať/utekať, riadiť/viesť
(podnik a pod.)
ohmatať/cítiť na dotyk,
mať pocit
prikázať/zaveliť, objednať
(jedlo a pod.)
navrhnúť, pripomínať
hádať/prieť sa,
tvrdiť/argumentovať
napätý, nervózny

Unit 5 Writing
dreadful

LÇêÉÇÑ]äL=

hrozný, strašný

Unit 5 Workbook
approximately
breakthrough

L]Déêflâëfã]íäáL=
LÄêÉfâqêìWL=

access

LôâëÉëL=

približne, asi
prelom, náhly pokrok
vpred
získať, dostať sa (k
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barrier
satellite dish
addictive
encounter
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LÄôêá]L=
Lëôí]ä~fíL=
L]DÇfâífîL=
L]åDâ~råí]L=

informáciám)
prekážka, bariéra
satelitný tanier
návykový
stretnúť sa (s čím),
naraziť (na čo/koho)

Unit 6 Come Rain or Shine
come rain or
shine

Lâ¾ã=êÉfå=]=p~fåL= za každých podmienok

precaution

LéêfDâlWpåL=

massive
overflow
pipe

LãôëfîL=
L]rî]DÑä]rL=
Lé~féL=

Unit 7 A Matter of Taste
Reading
top

Unit 6 Reading
wisdom
amateur
pattern
forecast
saying
accurate
constantly
altitude
region
expert
barometer
wind meter

LïfòÇ]ãL=
Lôã]í]L=
Léôí]åL=
LÑlWâ^WëíL=
LëÉffÏL=
Lôâà]ê]íL=
Lâflåëí]åíäfL=
LôäífíàìWÇL=
LêáWÇw]åL=
LÉâëé‰WíL=
LÄ]Dêflãfí]L=
LïfåÇ=ãáWí]L=

static
clear up

LëíôífâL=
Lâäf]=¾éL=

múdrosť
amatér
štruktúra, postup, vzor
predpoveď
príslovie
presný, správny
neustále, ustavične
nadmorská výška, výška
región, oblasť, územie
znalec, odborník, expert
tlakomer, barometer
prístroj na meranie sily
vetra
praskanie
vyjasniť sa, vyčasiť sa

preventívne/bezpečnostn
é opatrenie
obrovský
pretiecť, rozliať sa
rúra, potrubie

dať (na vrch), pokryť,
(o)zdobiť vrch
Läfâ=flÑL=
oblíznuť, zlízať
LÇfpL=
jedlo, pokrm, chod
LÇwôâfí=é]DíÉfí]rL=pečený zemiak (so
šupkou)
LëäÉfîL=
otrok
LÄfí]L=
horký
Lí]rëí]L=
hriankovač
LÄÉfâL=
piecť
L¾îåL=
rúra (na pečenie)
LëâfåL=
šupka, koža, pokožka
LífléL=

lick (off)
dish
jacket potato
slave
bitter
toaster
bake
oven
skin

Unit 7 Grammar Clinic
refuse
deny
admit
claim

LêfDÑàìWòL=
LÇfDå~fL=
L]ÇDãfíL=
LâäÉfãL=

odmietnuť
poprieť, zaprieť
pripustiť, uznať
tvrdiť, vyhlasovať

Unit 6 Vocabulary Builder

Unit 7 Vocabulary Builder

hurricane
heatwave
blizzard
shower
hail
frost
mist
snowflake
raindrop
hailstone
flash of lightning
gust of wind
puddle (of water)
mild

fry
boil

LÑê~fL=
LÄlfäL=

grill
roast
ingredient
cooker
dairy
spicy
sour
pass out
back out

LÖêfäL=
Lê]rëíL=
LfåDÖêáWÇá]åíL=
Lârâ]L=
LÇÉ]êáL=
Lëé~fëfL=
Lë~r]L=
Lé^Wë=~ríL=
LÄôâ=~ríL=

run out of
drop out
fall out
cut out
frying pan
mixing bowl
serving spoon

Lê¾å=~rí=flîL=
LÇêflé=D^ríL=
LÑlWä=~ríL=
Lâ¾í=~ríL=
LÑê~ffÏ=éôåL=
LãfâëfÏ=Ä]räL=
Lë‰WîfÏ=ëéìWåL=

carving knife
baking tray

Lâ^WîfÏ=å~fÑL=
LÄÉfâfÏ=íêÉfL=

LÜ¾êfâ]åL=
LÜáWíïÉfîL=
LÄäfò]ÇL==
Lp~r]L=
LÜÉfäL=
LÑêflëíL=
LãfëíL=
Lëå]rÑäÉfâL=
LêÉfåÇêfléL=
LÜÉfäë]råL=
LÑäôp=]î=ä~fíåfÏL=
LÖ¾ëí=]î=ïfåÇL=
Lé¾Ç]äL=
Lã~fäÇL=

hurikán
vlna tepla
prukdá snehová búrka
prehánka, spŕška
krúpy, krupobitie
mráz
hmla, opar
snehová vločka
dažďová kvapka
krúpa, ľadovec
záblesk/zablýskanie
náraz/nápor vetra
kaluž
mierny, slabý

Unit 6 Use of English
threat
LqêÉíL=
drought
LÇê~ríL=
seasonal affective LëáWò]åä=ôDÑÉâífî=
disorder
ÇfòDlWÇ]L=
lack
false
artificial

LäôâL=
LÑlWäëL=
L^WífDÑfpäL=

fake

LÑÉfâL=

hrozba
obdobie sucha
únava sezónneho
charakteru (napr. na
jeseň, v zime)
(mať) nedostatok
umelý, nepravý
vytvorený človekom,
neprirodzený
falšovaný, falošný

Unit 6 Workbook
severe
moisture
spin
anti-clockwise

LëfDîf]L=
Lãlfëíp]L=
LëéfåL=
Lôåífâäflâï~fòL=

surge
be on full alert

Lë‰WÇwL=
L]Dä‰WíL=
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ťažký, vážny
vlhkosť
krútiť sa, motať sa
proti smeru hodinových
ručičiek
vlna, príval
byť v stave úplnej
ostražitosti/pohotovosti

smažiť (sa), opekať (sa)
variť (sa) vo vode,
prevariť
grilovať
opekať (sa), pražiť (sa)
prísada, ingrediencia
sporák
mliečny (výrobok)
ostrý, štipľavý, pikantný
kyslý, kyslastý
omdlieť, stratiť vedomie
vycúvať, vyvliecť sa (z
čoho)
už nemať, dochádzať
odísť, nedokončiť, nechať
pohádať sa
vyradiť, vylúčiť
panvica
misa
servírovacia/porciovacia
lyžica
nôž na porciovanie mäsa
plech na pečenie

Unit 7 Listening
bang

LÄôÏL=

sag
brink

LëôÖL=
LÄêfÏâL=

rana/buchnutie,
buchnúť/tresnúť
visieť dolu, prehýbať sa
pokraj, kraj

Unit 7 Use of English
fortune
occupy

LÑlWíp]åL=
Lflâàìé~fL=

osud, šťastena
okupovať, obsadiť,
zmocniť sa
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Unit 7 Workbook
immigrant
prescription
saucepan

LfãfÖê]åíL=
LéêfDëâêfépåL=
LëlWëé]åL=

raw
flavour
associate
candlelit
ideal
attend

LêlWL=
LÑäÉfî]L=
L]Dë]rpáÉfíL=
LâôåÇä=äfíL=
L~fDÇáW]äL=
L]DíÉåÇL=

catering

LâÉfí]êfÏL=

Unit 9 Lab Report
prisťahovalec, imigrant
(lekársky) predpis, recept
rajnica, hlboká panvica,
kastról
surový, nespracovaný
príchuť, ochutenie
spájať (čo s čím)
osvetlený sviecami
ideálny, dokonalý
byť prítomný, zúčastniť
sa
dodávanie
potravinárskych
výrobkov, stravovanie

Unit 8 Out and About
Reading
daring
stopover

LÇÉ]êfÏL=
Lëíflé]rî]L=

jetlag
impressive
self-catering

LÇwÉíäôÖL=
LfãDéêÉëfîL=
LëÉäÑ=âÉfí]êfÏL=

resort

LêfDòlWíL=

head for

LÜÉÇ=Ñ]L=

odvážny, smelý
zastávka, zastavenie (na
ceste)
pásmová choroba
pôsobivý, úchvatný
s vlastnou stravou (napr.
dovolenka)
(rekreačné) stredisko,
letovisko
smerovať (do), mieriť do

Unit 8 Grammar Clinic
bullfight

LÄräÑ~fíL=

býčie zápasy, korida

Unit 8 Vocabulary Builder
holiday rep

LÜfläfÇÉf=êÉéL=

route
customs
hand over
guidebook
take sb ages to
pace

LêìWíL=
Lâ¾ëí]ãòL=
LÜôåÇ=D]rî]L=
LÖ~fÇ=ÄrâL=
LíÉfâ=ÉfÇwfò=í]L=
LéÉfëL=

zástupca cestovnej
kancelárie
cesta, dráha
colný úrad, colnica
odovzdať, vydať
sprievodca (kniha)
trvať (niekomu) večnosť
rýchlosť, tempo

Unit 8 Use of English
take time off work LíÉfâ=í~fã=^Ñ=

vziať si voľno

ï‰WâL=

Unit 8 Writing
reasonable
response
at one´s
convenience

LêáWòå]ÄäL=
LêfDëéflåëL=
Lâ]åDîáWåá]åëL=

rozumný, primeraný
odozva, reakcia, odpoveď
ako sa to (vám) hodí,
podľa (vašej) potreby

Unit 8 Show you know
appoint

L]DélfåíL=

menovať, ustanoviť

Unit 8 Workbook
rug
shelter
district
attempt
desperate

Lê¾ÖL=
LpÉäí]L=
LÇfëíêfâíL=
L]DíÉãéíL=
LÇÉëé]ê]íL=

www.macmillan.sk/slovnicky

rohož, koberček
schovať sa, ukryť sa
oblasť
pokúsiť sa
zúfalo túžiaci/potrebujúci

Reading
keep track of
stock
checkout
transmit
grid

LâáWé=Díêôâ=]îL=
LëíflâL=
LípÉâ^ríL=
LíêôåòDãfíL=
LÖêfÇL=

sledovať, mať prehľad
zásoby (tovaru)
pokladnica (v obchode)
odovzdávať, šíriť
rozvodná sieť (elektriny,
vody a pod.)

Unit 9 Grammar Clinic
link

LäfåâL=

spojitosť, súvislosť

Unit 9 Vocabulary Builder
invention
discovery
carry out

LfåDîÉåpåL=
LÇfëDâ¾î]êfL=
LâÉêf=~ríL=

go off

LÖ]r=flÑL=

make off
take off
put off
turn off
call off

LãÉfâ=flÑL=
LíÉfâ=DflÑL=
Lérí=DflÑL=
Lí‰Wå=flÑL=
LâlWä=DflÑL=

vynález
objav
uskutočniť, vykonať,
splniť
zanevrieť, stratiť záujem
(prestať mať v obľube)
rýchlo odísť/utiecť
vyzliecť (si), zložiť (si)
odložiť, odsunúť, oddialiť
vypnúť
odvolať, zrušiť

Unit 9 Listening
criminal
LâêfãfåäL=
be good value for LîôäàìWL=
money
sew
Lë]rL=

kriminálny, trestný
dobrý za danú cenu
šiť, prišiť

Unit 9 Use of English
function

LÑ¾ÏâpåL=

funkcia, význam, úloha

Unit 9 Workbook
rely on
animation
set

spoliehať sa (na)
animovaný film
scéna, výprave (v
divadle, filme a pod.)
come to life
Lâ¾ã=í]=ä~fÑL=
ožiť
unfold
L¾åDÑ]räÇL=
vyvinúť sa, odvíjať sa,
odhaliť
take over
LíÉfâ=D]rî]L=
prevziať (čo, po kom) ujať
sa (čoho)
generate
LÇwÉå]êÉfíL=
vytvárať, vyrábať
in the first place Lfå=a]=Ñ‰Wëí=éäÉfëL= predovšetkým
contain
Lâ]åDíÉfåL=
obsahovať, zahŕňať
pure
LéàlWL=
úplný, čistý, číry
check out
LípÉâ=~ríL=
overiť, preveriť
digital camera
LÇfÇwfíä=âôã]ê]L= digitálny fotoaparát
run a program
Lê¾å=]=éê]rÖêôãL= spustiť, bežať, ísť
shut down
Lp¾í=Ç~råL=
zatvoriť, skončiť, zrušiť
advance
L]ÇDî^WåëL=
robiť pokroky, zlepšiť sa
cloning
Lâä]råfÏL=
klonovanie
genetics
LÇò]DåÉífâëL=
genetika, náuka o
dedičnosti
cure
Lâàr]L=
liek
move ahead
LãìWî=]DÜÉÇL=
postupovať
LêfDä~f=flåL=
LôåfãÉfp]åL=
LëÉíL=

Unit 10 Let ME Entertain You
brainless
come up with

LÄêÉfåäÉëL=
Lâ¾ã=¾é=ïfqL=

hit

LÜfíL=

hlúpy, stupídny
prísť (s čím), vymyslieť,
navrhnúť
hit, šláger
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stuff
slightly
hilarious
series
cast
script
audience

Lëí¾ÑL=
Lëä~fíäáL=
LÜfDäÉ]êf]ëL=
Lëf]êáWòL=
Lâ^WëíL=
LëâêféíL=
LlWÇf]åëL=

leisure time
exception
facilities

LäÉw]=í~fãL=
LfâDëÉépåL=
=LÑ]Dëfä]ífòL=

veci
troška, nepatrne
zábavný, na popukanie
seriál
obsadenie
scenár, text
diváci, publikum,
obecenstvo
voľný čas
výnimka
zariadenie, vybavenie,
príslušenstvo

Unit 11 Reading
legal
bully

právny, zákonný
šikanovať, týrať,
zastrašovať
fit in with
LÑfí=få=ïfaL=
zaradiť sa
make an excuse LãÉfâ=]å=fâDëàìWòL=ospravedlniť sa
understanding
L¾åÇ]DëíôåÇfÏL= pochopenie, porozumenie
play truant
LéäÉf=DíêìW]åíL=
chodiť poza školu
compulsory
Lâ]ãDé¾äë]êfL=
povinný
LäáWÖäL=
LÄräáL=

Unit 11 Vocabulary Builder
suspend
break up
prefect

Lë]ëDéÉåÇL=
LÄêÉfâ=¾éL=
LéêáWÑÉâíL=

Unit 10 Vocabulary Builder

expel

LfâëDéÉäL=

rehearsal
audition
play
critic
review
stage
act
get a joke
find a joke funny

obey
run sb over
get over

L]DÄÉfL=
Lê¾å=]rî]L=
LÖÉí=D]rî]L=

look sth over
come over
turn over
pass over (a
topic)
put sth over

Lärâ=]rî]L=
Lâ¾ã=D]rî]L=
Lí‰Wå=]rî]L=
Lé^Wë=]rî]L=

Unit 10 Grammar Clinic
award

tell a joke
have fun
make fun of
somebody

L]DïlWÇL=

LêfDÜ‰WëäL=
LlWDÇfpåL=
LéäÉfL=
LâêfífâL=
LêfDîàìWL=
LëíÉfÇwL=
LôâíL=
LÖÉí=]=Çw]râL=
LÑ~fåÇ=]=Çw]râ=
Ñ¾åáL=
LíÉä=]=Çw]râL=
LÜôî=Ñ¾åL=
LãÉfâ=Ñ¾å=]îL=

cena, vyznamenanie
nácvik, skúška, príprava
konkurz
hra, dráma
kritik, recenzent
recenzia, kritika
javisko, pódium, scéna
hrať
pochopiť vtip
považovať vtip/žart za
vtipný
povedať vtip
baviť sa, veseliť sa
robiť si srandu (z
niekoho), doberať si

Unit 10 Use of English
clap
sizeable
decisive
juggle
crowd

LâäôéL=
Lë~fò]ÄäL=
LÇfDë~fëfîL=
LÇw¾ÖäL=
Lâê~rÇL=

(za)tlieskať
(pomerne) veľký, značný
rozhodný, rázny
žonglovať
zástup, dav, húf

presvedčivo vyložiť,
vysvetliť
have sth in one´s LÜôî=få=ã~fåÇL= mať na mysli, mať v
mind
úmysle
have sth at the =
niekde v hĺbke mysle/v
back of one´s
podvedomí
mind
keep an open
LâáWé=]å=]ré]å= byť prístupný iným
mind
ã~fåÇL=
názorom
get sth out of
LÖÉí=~rí=]î=
dostať z mysle
one´s mind
ã~fÇåL=
Lérí=]rî]L=

Unit 11 Listening
caretaker

LâÉ]íÉfâ]L=

Unit 10 Writing
be under pressure LéêÉp]L=
escape one´s
LfDëâÉféL=
problems

byť pod tlakom
utiecť od problémov

Unit 10 Show You Know!
leading actress
option
specialise

LäáWÇfÏ=ôâíê]ëL=
LflépåL=
LëéÉp]ä~fòL=

popredná/hlavná herečka
možnosť, alternatíva
špecializovať sa

participant
gradually
gossip
go off the air
dim
sexist

Lé^WDífëfé]åíL=
LÖêôÇwì]äáL=
LÖflëféL=
LÖ]r=flÑ=aáW=É]L=
LÇfãL=
LëÉâëfëíL=

racist
capture

LêÉfëfëíL=
Lâôéíp]L=

účastník
postupne
pokecanie si, klebety
stiahnuť z vysielania
stlmiť, zacloniť, zoslabiť
opovržlivý k druhému
pohlaviu
rasistický
zajať, ukoristiť

Unit 11 The Learning Curve
learning curve

Lä‰WåfÏ=â‰WîL=

www.macmillan.sk/slovnicky

krivka postupu
zdokonaľovania sa
pomocou učenia sa na
vlastných chybách

správca, domovník,
vrátnik

Unit 11 Use of English
corporal
punishment
settle down
oppose
vote

LâlWé]ê]ä=
é¾åfpã]åíL=
LëÉíä=Ç^råL=
L]Dé]ròL=
Lî]ríL=

telesný trest
utíšiť (sa), uspokojiť (sa)
odporovať, byť proti
hlas, hlasovanie

Unit 11 Writing
onwards

Unit 10 Workbook

suspendovať, vylúčiť
(s)končiť sa (školský rok)
starší študent, ktorý ma
dozor nad mladšími
vylúčiť, vypovedať (zo
školy)
počúvnuť, riadiť sa
prejsť, zraziť
zotaviť sa, pozbierať sa,
prekonať
prezrieť (si)
zaskočiť, prísť na skok
obrátiť, otočiť
prejsť (mlčaním)

ďalej (od určitého
momentu v čase)
senior high (AM) LëáWåf]=Ü~fL=
verejná stredná škola
(zvyčajne ročníky 9 až
12)
secondary school LëÉâ]åÇ]êá=ëâìWäL= stredná škola
(BRIT)
sixth form (BRIT) Lëfâëq=ÑlWãL=
posledné dva roky
strednej školy
primary school Léê~fã]êá=ëâìWäL= základná škola
(BRIT)
elementary school LÉäfDãÉå]íêá=ëâìWäL=základná škola
(AM)
junior high (AM) LÇwìWåf]=Ü~fL=
nižšia stredná škola
(trojročná v USA)
LÜ~f=ëâìWäL=
osemročné gymnázium (v
high school
UK)
(BRIT)
nursery school Lå‰Wë]êf=ëâìWäL= materská škola, škôlka
Lflåï]ÇòL=
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Unit 11 Workbook

Unit 12 Show you know!

sth meets one´s
needs
organic
enrol
dedicated
carpenter
balance
alternative
remarkable
renowned

LãáWíë=åáWÇòL=

vyhovovať potrebám

LlWDÖôåfâL=
LÉåDê]räL=
LÇÉÇfâÉfífÇL=
Lâ^Wéfåí]L=
LÄôä]åëL=
LlWäDí‰Wå]ífîL=
LêfDã^Wâ]Ä]äL=
LêfDå~råÇL=

unique
united
inquire
inspire

LàrDåáWâL=
LàrDå~fífÇL=
LfåDâï~f]L=
LfåDëé~f]L=

organický, ekologický
zapísať sa, prihlásiť sa
oddaný, horlivý
tesár
balansovať, vyrovnať
iná možnosť, alternatíva
pozoruhodný, nevšedný
vychýrený, renomovaný,
slávny
jedinečný, mimoriadny
spojený, zjednotený
spýtať sa, informovať sa
inšpirovať

LâáWé=ÑfíL=

LÄá=flÑL=

odchádzať, byť preč

L]rî]Då~fíL=

cez noc, v noci

Unit 12 Workbook
maintain
restore
posture
(put sb) at ease
contemporary
pay sb a visit
glue
hectic
convenience food

LãÉfåDíÉfå=L=
LêfDëílWL=
Léflëíp]L=
L]í=áWòL=
Lâ]åDíÉãéê]êfL=
LéÉf=]=îfòfíL=
LÖäìWL=
LÜÉâífâL=
Lâ]åDîáWåá]åë=
ÑìWÇL=

udržovať sa v kondícii

genius
all it takes

LÇwáWåá]ëL=
LçWä=fí=íÉfâëL=

dostať sa do formy
členské príspevky
majetok, bohatstvo
cvičiť, trénovať
tréner, inštruktor
ošetrenie, kúra, terapia
odohrávajúci sa raz za
rok, každoročný
rovný, plochý
nevýhoda
certifikát, osvedčenie
meniť, líšiť sa

medium
sketch
miss out
abstract

LãáWÇf]ãL=
LëâÉípL=
Lãfë=~ríL=
LôÄëíêôâíL=

sth occurs to sb
rub out

L]Dâ‰WL=
Lê¾Ä=~ríL=

struggle

Lëíê¾ÖäL=

tempting
blob of paint
spoil
display

LíÉãéífÏL=
LÄäflÄ=]î=éÉfåíL=
LëélfäL=
LÇfDëéäÉfL=

infarkt myokardu, srdcový
záchvat
nemotorný, neobratný
chirurg

Unit 13 Grammar Clinic

Unit 12 Reading
get in shape
membership fees
fortune
work out
trainer
treatment
annual

LÖÉí=få=pÉféL=
LãÉãÄ]pfé=ÑáWòL=
LÑlWíp]åL=
Lï‰Wâ~ríL=
LíêÉfå]L=
LíêáWíã]åíL=
Lôåàr]äL=

flat
drawback
certificate
vary

LÑäôíL=
LÇêlWÄôâL=
Lë‰WDífÑfâ]íL=
LîÉ]êáL=

Unit 12 Grammar Clinic
heart attack

LÜ^Wí=]DíôâL=

clumsy
surgeon

Lâä¾ãòáL=
Lë‰WÇwåL=

sculpture

Lëâ¾äéíp]L=

easel

LáWòäL=

diagnosis

LÇ~f]ÖDå]ìrëfëL= diagnóza, určenie

frame

LÑêÉfãL=

allergy
symptom
GP
injection
make a fuss
financial

Lôä]ÇwáL=
Lëfãéí]ãL=
LÇwáW=éáWL=
LfåDÇwÉâpåL=
LãÉfâ=]=Ñ¾ëL=
LÑ~fDåôåpäL=

Unit 13 Speaking

choroby
alergia
symptóm, prízrak
praktický lekár
injekcia
robiť rozruch
finančný, peňažný

Unit 12 Use of English
Lâ]åDÖêôípìäÉfíL=
Lë]âDëáWÇL=
LlWäDí‰Wå]ífî=
ãÉÇë]åL=
LfDÑÉâífîL=
Lôâàìé¾Ïâíp]L=
LëífâL=
LåáWÇäL=

účinný, efektívny
akupunktúra
strčiť, vraziť, zapichnúť
ihla

Unit 12 Writing
charge for

Líp^WÇw=Ñ]L=

resident

LêÉòfÇ]åíL=
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be short of time

účtovať (si), (na)rátať si,
brať
obyvateľ

socha, súsošie, skulptúra
maliarsky
stojan/podstavec
rám, rámček

LÄáW=plWí=]î=Dí~áãL= nedostatok času

Unit 13 Use of English
demolish
LÇfDãfläfpL=
take sb for sb else LíÉfâ=Ñ] ÉäëL=
put up with

gratulovať k
uspieť v (niečom)
alternatívna medicína

génius
jediné/všetko čo je
potrebné
vyjadrovací prostriedok
načrtnúť, (na)skicovať
vynechať, zabudnúť
abstraktný, teoretický,
hypotetický
napadnúť, prísť na myseľ
vymazať, zmazať,
vygumovať
urputne sa snažiť,
namáhať sa
lákavý, vábivý
kvapka farby
pokaziť
vystaviť

Unit 13 Vocabulary Builder

Unit 12 Vocabulary Builder

congratulate on
succeed in
alternative
medicine
effective
acupuncture
stick
needle

udržovať, zachovávať
obnoviť, znovu nastoliť
držanie tela, postoj
upokojiť (koho)
súčasný, moderný
navštíviť
prilepiť
hektický, vypätý
konzervovaná/zmrazená/
dehydrovaná potravina

Unit 13 Art Attack

Unit 12 Fighting Fit
keep fit

be off (to
somewhere)
overnight

Lérí=¾é=ïfaL=

strhnúť, zbúrať
myslieť si, že niekto je
niekým iným
znášať, tolerovať, vystáť

Unit 13 Workbook
concrete
grand

LâflåDâêáWíL=
LÖêôåÇL=

scale
entire
concept
establish
dimension

LëâÉfäL=
LfåDí~f]L=
LâflåëÉéíL=
LfDëíôÄäfpL=
LÇ~fDãÉåpåL=

betón
impozantný, majestátny,
ohromný
mierka
celý
koncept, idea
uviesť
rozmer

Unit 14 Game, Set and Match
champion

Lípôãéá]åL=

víťaz, šampión
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origin
all-round
defeat

LflêfÇwfåL=
LlWäDê~råÇL=
LÇfDÑáWíL=

opponent
pentathlon
long jump
discus
javelin
running race
wrestling
ban
shooting
fencing
heptathlon
tough
bronze
shot put
hurdles
pole vault
long race
stamina
tip
master

L]Dé]rå]åíL=
LéÉåíôqä]åL=
LäflÏ=Çw¾ãéL=
LÇfëâ]ëL=
LÇwôî]äfåL=
Lê¾åfÏ=êÉfëL=
LêÉëäfÏL=
LÄôåL=
LpìWífÏL=
LÑÉåëfÏL=
LÜÉéDíôqä]åL=
Lí¾ÑL=
LÄêflåòL=
Lpflí=éríL=
LÜ‰WÇäòL=
Lé]rä=îlWäíL=
LäflÏ=êÉfëL=
Lëíôãfå]L=
LíféL=
Lã^Wëí]L=

zdroj, pôvod
všestranný
poraziť, premôcť, zvíťaziť
(nad kým)
oponent, protihráč, súper
päťboj
skok do diaľky
disk, hod diskom
oštep, hod oštepom
beh
zápasenie
zakázať
streľba
šerm
sedemboj
silný, vytrvalý, húževnatý
bronz
vrh guľou
beh cez prekážky
skok o žrdi
beh na 1500 metrov
výdrž, vytrvalosť
tip, rada
osvojiť si, zvládnuť
(naučiť sa)

Unit 14 Grammar Clinic
referee

LêÉÑ]DêáWL=

rozhodca

Unit 14 Vocabulary Builder
umpire
trainers
turn into
take after
bring forward
get away with
look into
look after

rozhodca
tenisky, športová obuv
stať sa, zmeniť sa
podobať sa (komu), byť
po (kom
LÄêfÏ=ÑlWî]ÇL=
presunúť/preložiť na
skorší čas
LÖÉí=]DïÉf=ïfaL= uniknúť
Lärâ=Dfåí]L=
preskúmať, vyšetrovať
Lärâ=^WÑí]L=
opatrovať, starať sa
L¾ãé~f]L=
LíêÉfå]òL=
Lí‰Wå=fåí]L=
LíÉfâ=D^WÑí]L=

Unit 14 Speaking
infamous

LfåÑ]ã]ëL=

smutne známy, neblaho
vychýrený

Unit 14 Show You Know!
track
cheer
pitch
optician
victim

LíêôâL=
Lípf]L=
LéfípL=
LfléífpåL=
LîfâífãL=

(pretekárska) dráha, trať
povzbudzovať, fandiť
ihrisko
optik
obeť

Unit 14 Workbook
sip

LëféL=

ballpark
stick
spikes

LÄlWäé^WâL=
LëífâL=
Lëé~fâëL=

pitcher
bat
rusty
in a row

Léfíp]L=
LÄôíL=
Lê¾ëíáL=
Lfå=]=ê]rL=

gladiator

LÖäôÇáDÉfí]L=
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usrknúť, popíjať, piť po
malých dúškoch
bejzbalový štadión
palica
športové topánky (s
hrotmi na podrážke)
nadhadzovač
odpáliť, odpálkovať
zhrdzavený, skorodovaný
v rade za sebou, bez
prerušenia
gladiátor, zápasník

break out
puck
PE teacher

LÄêÉfâ=D~ríL=
Lé¾âL=
LéáW=áW=íáWíp]L=

vypuknúť, prepuknúť
puk
učiteľ telocviku

Unit 15 Up in Smoke
rainforest
campaign
vital
clear
cattle
average

tropický dažďový les
kampaň
podstatný, nevyhnutný
vyčistiť, upratať
dobytok
priemerný, obyčajný,
normálny
global warming LÖä]rÄä=ïlWãfÏL= globálne otepľovanie
gases
LÖôëL=
plyny
greenhouse effect LÖêáWåÜ~rë=fDÑÉâí=L=skleníkový efekt
species
LëéáWpáWòL=
druh (živočíšny, rastlinný)
become extinct LÄfDâ¾ã=fâDëífÏâíL=vyhynúť, vymrieť
survival
Lë]Dî~fîäL=
prežitie
extract
LÉâëíêôâíL=
získať, (vy)lisovať,
extrahovať
protest
Léê]DíÉëíL=
protestovať
habitat
LÜôÄfíôíL=
domov (zvierat),
prirodzené prostredie
donation
LÇ]rDåÉfpåL=
darcovstvo, dar
LêÉfåDÑflêfëíL=
LâôãDéÉfåL=
Lî~fíäL=
Lâäf]L=
LâôíäL=
LôîêfÇwL=

Unit 15 Vocabulary Builder
green

LÖêáWåL=

ohľaduplný (k život.
prostrediu), ekologický
odpadky, smetie
ohrozené druhy

litter
endangered
species
bottle bank
environmentally
friendly
nature lover
acid rain
litter bin

Läfí]L=
LfåDÇÉfåÇw]Ç=
ëéáWpáWòL=
LÄflíä=ÄôÏâL=
kontajner na fľaše
LÉåDî]fê]åãÉåí]äf=ohľaduplný k život.
DÑêÉåÇäfL=
prostrediu,
LåÉfíp]=ä¾î]L=
milovník/ochranca prírody
LôëfÇL=
kyslý dážď
Läfí]=ÄfåL=
odpadkový kôš (na

fruitful

LÑêìWíÑäL=

verejných miestach)
plodný, úspešný

Unit 15 Use of English
council
Lâ~råë]äL=
rada, zhromaždenie
take to the streets LíÉfâ=í]=a]=ëíêáWíëL=vyjsť do ulíc
warning
LïlWåfÏL=
varovanie, výstraha
puffin
Lé¾ÑfåL=
polárna kačica (druh
morského vtáka)
ensure
LfåDplWL=
zaručiť, zaistiť

Unit 15 Writing
be put off

LÄá=érí=flÑL=

byť odradený, odstrašený

Unit 15 Workbook
glacier
ever-growing
overburdened
decrease
take sth for
granted
plumbing system
leak
irrigation
conserve
rinse

ľadovec
stále rastúci
preťažený
znížiť, zmenšiť
považovať za
samozrejmé
Léä¾ãfÏ=ëfëí]ãL= domová inštalácia (vody,
plynu a pod.)
LäáWâL=
diera, trhlina
LfêfDÖÉfpåL=
zavlažovanie,
zavodňovanie
Lâ]åDë‰WîL=
chrániť, uchovať
LêfåëL=
vypláchnuť
LÖäôëá]L=
LÉî]DÖê]rfÏL=
L]rî]DÄ‰WÇ]åÇL=
LÇfDâêáWëL=
LíÉfâ=Ñ]=ÖêôåífÇL=
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tank
thrive

LíôÏâL=
Lqê~fîL=

tear down
deposit
dispose of
fine

LíÉ]=DÇ^råL=
LÇfDéflòfíL=
LÇfDëé]rò=]îL=
LÑ~fåL=

nádrž, kanister
prospievať, prekvitať,
rozvíjať sa
strhnúť, zrúcať
preddavok, záloha
zbaviť sa, vyhodiť
dať pokutu

police record
state

Na úteku

juvenile
detention
precise
be caught redhanded
habitual
multinational

LÇwìWî]å~fäL=
LÇfDíÉåpåL=
LéêfDë~fëL=
LÄá=âlWí=
êÉÇÜôåÇfÇL=
LÜ]DÄfípì]äL=
Lã¾äíáDåôpå]äL=

boast

LÄ]rëíL=

burst into

LÄ‰Wëí=fåí]L=

alley
submit

LôäáL=
Lë]ÄDãfíL=

Unit 16 On the Run
on the run

Lflå=a]=ê¾åL=

Lé]DäáWë=DêÉâlWÇL=
LëíÉfíL=

policajné záznamy
uviesť, oznámiť

Unit 16 Show you know
fingermark
faultless
rescue team

LÑfÏÖ]ã^WâL=
LÑlWäíä]ëL=
LêÉëâàìW=íáWãL=

odtlačok prsta
bezchybný, dokonalý
záchranný tím

Unit 16 Workbook

Unit 16 Reading
sympathy
commit (a crime)
break the law
serve a ...(six
month)...
sentence
innocent
suburb
rate
poverty
suspicious
torch
boot
fingerprints
plead (guilty/not
guilty)
trial
evidence
jury
verdict

Lëfãé]qáL=
Lâ]DãfíL=
LÄêÉfâ=a]=DälWL=
Lë‰Wî=] ëÉåí]åëL=

súcit, účasť
spáchať zločin
porušiť zákon
odpykávať si trest

Lfå]ë]åíL=
Lë¾Ä‰WÄL=
LêÉfíL=
Léflî]íáL=
Lë]Dëéfp]ëL=
LílWípL=
LÄìWíL=
LÑfåÖ]éêfåíëL=
LéäáWÇ=ÖfäíáL=

nevinný
predmestie
stupeň, miera, výskyt
chudoba, bieda
podozrivý
baterka
batožinový priestor
odtlačok prsta
priznať vinu/popierať vinu

Líê~f]äL=
LÉîfÇ]åëL=
LÇwr]êáL=
Lî‰WÇfâíL=

offence

L]DÑÉåëL=

sentence

LëÉåí]åëL=

proces, súdne konanie
dôkaz
porota
výrok poroty, rozsudok,
verdikt
trestný čin, porušenie
zákona
odsúdiť, vyniesť rozsudok

mladý, mladistvý
väzba, zadržanie
presný, konkrétny
byť pristihnutý pri čine
zvyčajný, notorický
nadnárodný,
medzinárodný
vychvaľovať sa, chvastať
sa
vtrhnúť (do), vpadnúť
(do)
ulička
predložiť, odovzdať

Unit 16 Vocabulary Builder
shoplifting
assault
blackmail
arson
community
service
suspended
sentence
charge sb with
suspect sb of sth
get away with
let off

LpfléäfÑífÏL=
L]DëlWäíL=
LÄäôâãÉfäL=
L^WëåL=
Lâ]?ãàìWå]íá=
Dë‰WîfëL=
Lë]DëéÉåÇfÇ=
ëÉåí]åëL=
Líp^WÇw=ïfaL=
Lë]DëéÉâíL=

krádež v obchode
útok, napadnutie
vydieranie, vydieračstvo
podpaľačstvo
verejné práce
podmienečné odsúdenie

obviniť (koho z čo)
podozrievať (koho z
čoho)
LÖÉí=]DïÉf=ïfaL= vyviaznuť (s nízkym
trestom a pod.)
LäÉí=flÑL=
uvoľniť, oslobodiť,
prižmúriť oko

Unit 16 Listening
remote
LêfDã]ríL=
vzdialený, odľahlý
crime prevention Lâê~fã=éêfDîÉåpåL=prevencia
kriminality/zločinnosti

Unit 16 Use of English
deliberately

LÇ]DäfÄ]ê]íäáL=

úmyselne, zámerne

Unit 16 Writing
police force
trainee
temper

Lé]DäáWë=ÑlWëL=
LíêÉáDåáWL=
LíÉãé]L=
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policajný zbor
praktikant
sebakontrola
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