
Optimise B1 strana 1 z 6 

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

Optimise B1  

Unit 1 - This is me 
TOPIC VOCABULARY | Words connected with personality 

creative /krI'eItIv/ tvorivý, kreatívny 

curious /kjU@ri@s/ zvedavý 

dependable /dI'pendeIbl/ spoľahlivý 

friendly /frendli/ priateľský 

generous /dZen@r@s/ veľkorysý, štedrý 

negative /neg@tIv/ záporný, negatívny 

polite /p@'laIt/ zdvorilý, príjemný, slušný  

popular /pÁpjUl@/ obľúbený, populárny,  

serious /sI@rI@s/ vážny, premýšľavý 

shy /SaI/ plachý, nesmelý 

unreliable /önrI'laI@bl/ nespoľahlivý 

PHRASAL VERBS 

look after /lUk A:ft@/ starať sa o, dohliadať na 

look forward to /lUk 'fO:w@d t@/ tešiť sa na niečo 

look into /lUk 'Int@/ 
preskúmať, zaoberať sa 
niečím 

look up /lUk öp/ vyhľadať niečo v slovníku 

turn into /tÆ:n Int@/ zmeniť sa na niečo 

turn off /tÆ:n Áf/ vypnúť 

turn on /tÆ:n Án/ zapnúť 

turn over /tÆ:n @Uv@/ 
otočiť sa na druhú stranu, 
otočiť niečo 

COLLOCATIONS | Collocations with adjectives 

a long time /{ lÁÎ taIm/ dlhý čas, dlho 

deep voice /di:p vOIs/ hlboký hlas 

fast asleep /fA:st @'sli:p/ tvrdo spiaci 

feel small /fi:l smO:l/ cítiť sa malý, bezcenný 

in big trouble /In bIg tröbl/ vo veľkých problémoch 

wide awake /waId @'weIk/ plne bdelý, prebudený 

 WORD FORMATION | Nouns with -ity / -ness 

create /kri:'eIt/ vytvoriť 

creative, creation, 
creator, creativity, 
creatively 
(adv)  

tvorivý, tvorba, tvorca/autor, 
tvorivosť, tvorivo 

curious /kjU@ri@s/ zvedavý 

curiosity, curiously  zvedavosť, zvedavo 

depend /dI'pend/ závisieť, záležať 

dependable, 
(in)dependent, 
dependability, 
(in)dependently  

spoľahlivý, (ne)závislý, 
spoľahlivosť, (ne)závisle 

friend /frend/ priateľ, priateľka 

(un)friendly, friendship, 
friendliness 

(ne)priateľsky, priateľstvo, 
priateľskosť 

generous /dZen@r@s/ štedrý, veľkodušný 

generosity, 
generously  štedrosť, štedro, veľkodušne 

negative /neg@tIv/ záporný, negatívny 

negativity, 
negatively  negativita, negatívne 

person /pÆ:sn/ osoba 

personalise, 
(im)personal, 
personality, 
personally  

zosobniť, (ne)osobný, 
osobnosť, osobne 

polite /p@'laIt/ zdvorilý 

impolite, politeness, (im)politely 
nezdvorilý, zdvorilosť, 
(ne)zdvorilo 

popular /pÁpjUl@/ obľúbený, populárny,  

unpopular, 
popularity, 
popularise, 
(un)popularly  

neobľúbený, 
obľúbenosť/popularita, 
popularizovať, (ne)obľúbene 

rely /rI'laI/ spoliehať sa 

(un)reliable, (un)reliability, 
(un)reliably 

(ne)spoľahlivý, 
(ne)spoľahlivosť, 
(ne)spoľahlivo 

serious /sI@rI@s/ vážny, premýšľavý 

seriousness, 
seriously  vážnosť, vážne 

shy /SaI/ plachý, nesmelý, hanblivý 

shyness, shyly  hanblivosť, hanblivo 

Unit 2 - Home sweet home 
TOPIC VOCABULARY | Words connected with the house and home 

attic /{tIk/ podkrovie 

balcony /b{lk@ni/ balkón 

basement /beIsm@nt/ suterén 

ceiling /si:lIÎ/ strop, plafón 

chimney /tSImni/ komín 

dining room /daInIÎ ru:m/ jedáleň 

fence /fens/ plot, ohrada 

garage /g{rA:Z/ garáž 

hedge /hedZ/ živý plot 

living room /lIvIÎ ru:m/ obývacia izba 

roof /ru:f/ strecha 

study /stödi/ študovňa 

PHRASAL VERBS 

do up /du öp/ opraviť, reštaurovať 

move in /mu:v 'In/ nasťahovať sa 

move out /mu:v aUt/ odsťahovať sa 

pull down /pUl daUn/ stiahnuť, zbúrať, strhnúť 

put up /pUt öp/ vyložiť, dať hore 

rent out /rent aUt/ prenajať 

settle in /setl In/ usadiť sa, zabývať sa 

tidy up /taIdi öp/ poupratovať 

WORD PATTERNS  

be worth (doing 
sth) /bi: wÆ:T/ 

stáť za niečo/byť hdný úsilia  

+ ing  

be keen on (doing 
sth) /bi: ki:n Án/ byť našený pre + ing 

depend on /dI'pend Án/ závisieť od čoho 

tell (sb) to (do sth) /tel t@/ 
povedať niekomu, aby niečo 
urobil 

stop (sb) from 
(doing sth) /stÁp frÁm/ 

zabrániť niekomu aby niečo 
urobil 

make (sb) do /meIk du:/ prinútiť niekoho urobiť niečo 

Unit 3 - On the road 
TOPIC VOCABULARY | Words connected with holidays  

backpacker /b{kp{k@/ turista s batohom 

business trip /bIzn@s trIp/ pracovná cesta 

camping trip /k{mpIÎ trIp/ kempovanie 

campsite /k{mpsaIt/ kempovisko 

cruise /kru:z/ plavba 

currency /kör@nsi/ mena 

guest /gest/ hosť 

guidebook /gaId bUk/ knižný turistický sprievodca 

guided tour /gaIdId tU@/ prehliadka so sprievodcom 

hostel /hÁstl/ hostel 

luggage /lögIdZ/ batožina 

mailto:/p@'laIt/


Optimise B1 strana 2 z 6 

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

package 
holiday /p{kIdZ hÁl@deI/ 

dovolenka so všetkými službami 
zakúpená v cest.kancelárii 

passport /pA:spO:t/ pas 

resort /rI'zO:t/ rezort 

school trip /sku:l trIp/ školský výlet 

sightseer /saItsi:r/ turista prehliadajúci si pamiatky 

tour guide /tU@ gaId/ sprievodca 

tourist /tU@rIst/ turista 

PHRASAL VERBS 

break down /breIk daUn/ pokaziť sa, prestať pracovať 

check in /tSek In/ ubytovať sa, prihlásiť sa 

drop off /drÁp Áf/ zaspať, zhoršiť sa 

pick up /pIk öp/ vyzdvihnúť 

set off /set Áf/ vydať sa, vyraziť na cestu 

speed up /spi:d 'öp/ zrýchliť, urýchliť 

take off /teIk 'Áf/ 
vyzliecť si, vzlietnuť (lietadlo), 
vyzuť si 

turn up /tÆ:n öp/ zjaviť sa, objaviť sa  

WORD PATTERNS  

be interested in /bi Intr@stId In/ zaujímať sa o 

be keen on /bI 'ki:n Án/ byť nadšený pre niečo, niečím 

be ready for /bi: redi fO:/ byť pripravený na niečo  

have time to /h{v taIm t@/ mať čas (u)robiť niečo  

look forward to /lUk 'fO:w@d t@/ 
tešiť sa na (robenie/aktivita) 
niečoho 

make (sb) do /meIk du:/ prinútiť (niekoho) urobiť niečo 

prevent (sb) from /prI'vent frÁm/ 
zabrániť niekomu vykonať/urobiť 
niečo 

spend time (doing 
sth) /spend taIm/ tráviť čas (robením niečoho) 

 WORD FORMATION | Adjectives with un- / im- / il- / ir- / dis- 

able /eIbl/ schopný, možný 

(in)capable, 
unable, disabled, 
(in)ability, 
capability  

(ne)schopný, nemožný, 
znevýhodnený/vypnutý/hendikep
ovaný, (ne)schopnosť, 
schopnosť 

certain /sÆ:tn/ istý 

uncertain, 
(un)certainty, 
certainly  neistý, (ne)istota, istotne 

comfortable /kömft@bl/ pohodlný 

uncomfortable, 
(dis)comfort, 
(un)comfortably  

nepohodlný, (ne)pohodlie, 
(ne)pohodlne 

fair /fe@/ spravodlivý, svetlý 

unfair, (un)fairness, 
(un)fairly  

nespravodlivý, (ne)spravodlivosť, 
(ne)spravodlivo 

happy /h{pi/ šťastný 

unhappy, 
(un)happiness, 
(un)happily  

nešťastný, (ne)šťastie, 
(ne)šťastne 

helpful /helpf@l/ nápomocný 

unhelpful, helpless, 
help, helper, 
(un)helpfully, 
helplessly  

nenápomocný, bezmocný, 
pomoc, pomocník, 
(ne)nápomocne, bezmocne 

honest /ÁnIst/ čestný 

dishonest, 
(dis)honesty, 
(dis)honestly  

nečestný, (ne)čestnosť, 
(ne)čestne,  

legal /li:gl/ legálny, právnický 

illegal, (il)legality, 
(il)legally  

nelegálny, (ne)legálnosť, 
(ne)legálne 

patient /peIS@nt/ trpezlivý, pacient 

impatient, 
(im)patience, 
(im)patiently  

netrpezlivý, (ne)trpezlivosť, 
(ne)trpezlivo 

popular /pÁpjUl@/ obľúbený, populárny,  

unpopular, 
popularity, 
popularise, 
(un)popularly  

neobľúbený, 
obľúbenosť/popularita, 
popularizovať, (ne)obľúbene 

possible /pÁs@bl/ možný, prijateľný 

impossible, 
(im)possibility, 
(im)possibly  

nemožný, (ne)možnosť, 
(ne)možne 

responsible /rI'spÁns@bl/ zodpovedný 

irresponsible, 
(ir)responsibility, 
(ir)responsibly  

nezodpovedným 
(ne)zodpovednosť, 
(ne)zodpovedne 

tidy (v/adj) /taIdi/ upratať, uprataný 

untidy, 
(un)tidiness, 
(un)tidily  

neuprataný, (ne)poriadok, 
(ne)poriadne 

Unit 4 - Give it a go 
TOPIC VOCABULARY | Words connected with outdoor activities  

hiking /haIkIÎ/ pešia turistika 

horse-riding /hO:sraIdIÎ/ jazdenie na koňovi 

ice-skating /aIs skeItIÎ/ korčuľovanie na ľade 

rock-climbing /rÁk klaImIÎ/ lezenie po skalách 

sailing /seIlIÎ/ plavenie sa 

skiing /ski:IÎ/ lyžovanie 

snowboarding /sn@U"bO:dIÎ/ snoubordovanie 

sky-diving /skaIdaIvIÎ/ plachtenie/voľný let  

PHRASAL VERBS 

call off /kO:l 'Áf/ zrušiť, odrieknuť 

eat out /i:t 'aUt/ jesť mimo domova 

get together /get  t@'geD@/ zhormaždiť sa, stretnúť sa 

go out /g@U 'aUt/ ísť von 

sleep in /sli:p In/ prenocovať kde 

stay up /steI öp/ zostať hore, nespať 

take up /teIk 'öp/ zabrať, zaberať priestor 

work out /wÆ:kaUt/ trénovať, tréning 

COLLOCATIONS | Collocations connected with free time 

have a go at doing 
/h{v @ g@U {t 
du:IÎ/ byť na rade v niečom + ing 

spend time with 
/spend taIm 
wIT/ tráviť čas čím/ako 

make time for /meIk taIm fO:/ nájsť si čas na niečo 

take a break from 
/teIk @ breIk 
frÁm/ dať si pauzu, prestávku od niečoho 

have a good time 
/h{Ęv @ gUd 
'naIt/ dobre sa baviť, zabávať sa 

have the day off /h{v D@ deI Áf/ mať deň voľna 

Unit 5 - In good health 
TOPIC VOCABULARY | Words connected with health and illness  

ache /eIk/ bolesť, bolieť 

ankle /{Îkl/ členok 

bandage /b{ndIdZ/ obväz, ovínadlo 

blood /blöd/ krv 

bone /b@Un/ kosť 

chin /tSIn/ brada 

cold /k@Uld/ prechladenie 

cough /kÁf/ kašeľ 

cut /köt/ porezať, sekať, krájať 

flu /flu:/ chrípka 

hurt /hÆ:t/ zraniť, bolieť 

infection /In'fekS@n/ infekcia, nákaza 

injure /IndZ@/ zraniť, poraniť 

knee /ni:/ koleno 
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medicine /meds@n/ liek 

operation /Áp@'reISn/ operácia 

pain /peIn/ bolesť, bolesti 

prescription /prI'skrIpSn/ recept lekársky, predpis 

shoulder /S@Uld@/ rameno 

skin /skIn/ koža 

PHRASAL VERBS 

cheer up /tSI@r 'öp/ vzchopiť sa, povzbudiť 

come down with /köm daUn wID/ ochorieť 

feel up to /fi:l öp t@/ cítiť sa lepšie, cítiť sa na niečo 

get down /get daUn/ zosmutnieť, cítiť sa horšie 

get over /get '@Uv@/ dostať sa z niečoho 

pass out /pA:s aUt/ omdlieť, stratiť vedomie 

put down /pöt 'daUn/ zavesiť slúchadlo 

put on /pUt Án/ obliecť si, dať si na seba 

COLLOCATIONS | Collocations with have, take, make and do 

do 
homework/housework 

/du: h@UmwÆ:k 
haUswÆ:k/ 

robiť domáce úlohy/domáce 
práce 

do your teeth/hair /du: jO: ti:T he@/ umyť si zuby/vlasy 

do/take some exercise 
/du: teIk söm 
eks@saIz/ robiť/absolvovať cvičenie 

have flu or a 
cold/cough/headache 

/h{v flu: O: @ 
k@Uld kÁf 
hedeIk/ 

mať chrípku/byť prechladnutý, 
kašľať, mať bolesť hlavy 

have surgery or an 
operation 

/h{v sÆ:dZ@ri O: 
@n Áp@'reISn/ byť operovaný 

have/take a 
bath/shower 

/h{v teIk @ 
bA:T SaU@/ kúpať sa, sprchovať sa 

have/take medicine 
/h{v teIk 
meds@n/ užiť liek 

make a mistake 
/meIk @ 
mI'steIk/ spraviť chybu, pomýliť sa 

make an effort /meIk @n ef@t/ usilovať sa, vynaložiť snahu 

make fun of somebody /meIk fön @v/ robiť si z niekoho srandu 

make up your mind 
/meIk öp j@ 
maInd/ rozhodnúť sa, rozmyslieť si 

make your bed /meIk j@ bed/ ustlať posteľ 

make/take a decision 
/meIk teIk @ 
dI'sIZn/ rozhodnúť sa, rozmyslieť si 

take care of somebody 
/teIk ke@ @v 
sömb@di/ starať sa o niekoho 

 WORD FORMATION | Words formed from verbs 

accommodate /@'kÁm@deIt/ ubytovať sa 

accommodation /@"kAm@'deISn/ ubytovanie 

agree /@'gri:/ súhlasiť, dohodnúť sa 

disagree, (dis) 
agreeable, 
(dis)agreement, 
(dis)agreeably  

nezhodnúť sa/nesúhlasiť, 
(ne)sáhlasný, (ne)súhlas, 
(ne)súhlasne 

amaze /@'meIz/ ohromiť 

amazing, amazement, 
amazingly  

ohromujúci, ohromenie, 
ohromujúco 

communicate /k@'mju:nIkeIt/ komunikovať 

(un)communicative, 
communicator, 
communication, 
(un)communicatively  

(ne)komunikatívny, 
komunikátor, komunikácia, 
(ne)komunikatívne 

decide /dI'saId/ rozhodnúť sa 

(in)decisive, decision, 
(in)decisively  

(ne)rozhodný, rozhodnutie, 
(ne)rozhodne 

enjoy /In'dZOI/ tešiť sa z, užívať si niečo 

(un)enjoyable, 
enjoyment  (ne)veselý, pôžitok/potešenie 

entertain /ent@'teIn/ zabávať, baviť 

entertaining, 
entertainer, 
entertainment  zábavný, bavič, zábava 

equip  vybaviť čím 

equipment /I'kwIpm@nt/ výbava 

excite /Ik'saIt/ vzrušiť, nadchnúť 

(un)exciting, 
(un)excited, 
excitement, 
(un)excitingly, 
(un)excitedly  

(ne)vzrušujúci, (ne)nadšený, 
nadšenie, (ne)nadšene,  

improve /Im'pru:v/ zlepšiť , vylepšiť 

improving, 
(un)improved, 
improvement  

zlepšujúci, (ne)zlepšený, 
zlepšenie 

infect /In'fekt/ nakaziť, infikovať 

infected, infection  nakazený, nákaza 

operate /Áp@reIt/ 
operovať, prevádzkovať, 
obsluhovať 

operating, operator, 
operation  

v 
prevádzke/fungujúci/pracujúci, 
operátor, prevádzka/výroba 

organise /O:g@naIz/ organizovať 

(un/dis)organised, 
organiser, organisation  

(ne)organizovaný, organizátor, 
organizácia 

prescribe /prI'skraIb/ predpísať 

prescribed, 
prescription  predpísaný, predpis 

protect /pr@'tekt/ chríániť 

(un)protected, 
(un)protective, 
protector, protection, 
protectively  

(ne)chránený, (ne)ochraňujúci, 
ochranca, ochrana, ochranne 

treat /tri:t/ 
zaobchádzať s niekým, jednať 
s niekým  

(un)treatable, 
treatment  (ne)vyliečiteľný, liečba 

Unit 6 - A piece of cake! 
TOPIC VOCABULARY | Words connected with food  

bake /beIk/ piecť v rúre (cesto) 

barbecue /bA:bIkju:/ opekanie na grile 

bitter /bIt@/ horký 

boil /bOIl/ variť, vrieť 

fry /fraI/ vyprážať 

grill /grIl/ grilovať 

juicy /dZu:sI/ šťavnatý 

microwave /maIkr@weIv/ mikrovlná rúra 

roast /r@Ust/ piecť mäso v rúre 

salty /sO:lti/ slaný 

sour /saU@/ kyslý 

spicy /spaIsI/ pikantný, korenený 

sweet /swi:t/ sladký 

PHRASAL VERBS 

chop up /tSÁp 'öp/ nasekať, nakrájať 

cool down /ku:l döUn/ schladiť 

cut down on /köt 'daUn/ znížiť spotrebu čoho 

eat up /i:t öp/ všetko zjesť 

give up /gIv öp/ vzdať sa, prestať s niečím 

go off /g@U Áf/ spustiť niečo , vybuchnúť 

live off /lIv "Áf/ živiť sa čím, vyžiť z čoho 

warm up /wO:m öp/ zahriať sa, zahriať niečo 

WORD FORMATION | Adjectives/nouns/verbs 

fry /fraI/ smažiť, opekať 

fried, frying  smažený, smaženie 

mix /mIks/ miešať, zmiešať 

mixed, mixture, 
mixing  miešaný, zmes, miešanie 

spice /spaIs/ korenie 
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spicy /spaIsI/ korenistý, pikantný 

cream /krI:m/ smotana, krémová farba 

creamy, creamed  smotanový, krémový 

blend /blend/ zmiešať (viaceré zložky, chute) 

blender /blend@/ mixér 

boil /bOIl/ variť, vrieť 

boiling, boiled  vrúci, varený 

satisfy /s{tIsfaI/ uspokojiť 

(dis)satisfied, 
(un)satisfying  (ne)spokojný, (ne)uspokojivý 

taste /teIst/ ochutnať 

tasty, tasteless  chutný, bezchutný 

COLLOCATIONS  

a wide variety 
/@ waId 
v@'raI@ti/ veľká rôznorodosť, veľký výber 

fall ill /fO:l Il/ ochorieť 

have in common /h{v In kÁm@n/ mať neičo spoločné, podobné 

in the opposite 
direction 

/In D@ Áp@zIt 
daI'rekSn/ opačným smerom 

look forward to /lUk 'fO:w@d t@/ tešiť sa na  

make a meal /meIk @ mi:l/ nachystať, pripraviť jedlo 

set foot in /set fUt In/ vydať sa na 

the whole world /D@ h@Ul wÆ:ld/ celý svet 

Unit 7 - Shop till you drop! 
TOPIC VOCABULARY | Words connected with shopping  

bargain /bA:gIn/ výhodná kúpa 

brand-new /br{nd nju:/ úplne nový 

cash card /k{S kA:d/ platobná karta 

change /tSeIndZ/ výdavok 

cost /kÁst/ náklady, stáť (cena) 

exchange /Iks'tSeIndZ/ vymeniť, výmena 

half price /hA:f praIs/ polovičná cena 

special offer /speSl Áf@/ špeciálna ponuka 

order /O:d@/ objednať, nariadiť, objednávka 

rent /rent/ prenajať, nájomné 

return /rI'tÆ:n/ vrátiť sa, spiatočný 

second-hand /sek@nd'h{nd/ z druhej ruky, používaný 

voucher /vaUtS@/ poukaz 

PHRASAL VERBS 

add up to /{d öp t@/ pridať k čomu, dodať hodnotu 

get by /get 'baI/ vystačiť si (finančne) 

give away /gIv @'weI/ rozdať 

pay back /peI b{k/ splatiť 

run out of /rön aUt Áv/ 
minúť niečo, nemať niečo k 
dispozícii 

save up /seIv 'öp/ šetriť na niečo 

shop around /SÁp @'raUnd/ chodiť po obchodoch 

take back /teIk 'b{k/ vrátiť do požičovne 

IDIOMS | Idioms for shopping and spending 

be on sb /bi: Án/ zaplatiť/vziať na svoj účet  

go on a spending 
spree 

/g@U Án @ 
spendIÎ spri:/ 

ísť na veľkorysé nákupy, veľa 
minúť  

like a bull in a china 
shop 

/laIk @ bUl In @ 
tSaIn@ SÁp/ ako slon v porceláne 

shop till (sb) drop(s) /SÁp tIl drÁp/ nakupovať do nemoty 

window shopping /wInd@U SÁpIÎ/ prezeranie výkladov 

WORD FORMATION | Nouns connected with people 

assistant /@'sIst@nt/ asistent 

assist, assistance  asistovať, asistencia 

buyer  kupujúci 

buy /baI/ kúpiť, nakúpiť 

cashier /k{SI@/ pokladník 

cash /k{S/ finančná hotovosť 

customer /köst@m@/ zákazník 

custom /köst@m/ zvyk, tradícia, obyčaj 

electrician /Ilek'trISn/ elektrikár 

electric, electrical, 
electrify  

elektrický, 
elektrotechnický,elektrina  

hairdresser /he@dres@/ kaderník, kaderníčka 

hairy, hair, haircut  vlasatý, vlasy, strih vlasov/účes 

lawyer /lO:j@/ právnik 

law /lO:/ právo 

librarian /laI'bre@rI@n/ knihovník 

library /laIbr@ri/ knižnica 

manager /m{nIdZ@/ manažér 

manage, managing  manažovať, výkonný/manažujúci 

mechanic /m@'k{nIk/ mechanik 

machine, machinery, 
mechanism  

stroj, zariadenie/stroje, 
mechanizmus 

optician /ÁptISn/ optik 

optic, optical  optika, optický 

owner /@Un@/ majiteľ, vlastník 

own, ownership  vlastniť, vlastníctvo 

receptionist /rI'sepS@nIst/ recpečný/á 

reception /rI'sepS@n/ recepcia 

salesperson  obchodník 

sale(s), salesman, 
saleswoman  predaj, obchodník, obchodníčka 

seller  predávajúci 

sell, (un)sold, sold  predávať, (ne)predaný, predaný 

shopper  nakupujúci 

shop, shopping, 
shopkeeper  

obchod, nakupovanie, 
majiteľ/správca obchodu 

supervisor /su:p@vaIz@/ supervízor 

supervise, 
(un)supervised, 
supervision  

dohliadať, bez dozoru, 
dozor/dohľad 

visitor /vIzIt@/ návštevník 

visit /vIzIt/ navštíviť, prísť na návštevu 

waitress /weItr@s/ čašníčka 

wait, waiter  čakať/obsluhovať, čašník 

Unit 8 - A sense of style 
TOPIC VOCABULARY | Words connected with clothes 
and accessories 

belt /belt/ opasok 

bracelet /breIsl@t/ náramok 

button /bötn/ gombík 

cap /k{p/ čiapka 

collar /kÁl@/ golier 

earring /I@rIÎ/ náušnica 

glove /glaöv/ rukavica 

handbag /h{ndb{g/ kabelka 

jewellery /dZu:@lri/ šperky 

jumper /dZömp@/ pulóver 

necklace /nekl@s/ náhrdelnik 

pocket /pÁkIt/ vrecko 

sandals /s{ndlz/ sandále  

shorts /SO:ts/ kraťasy 

sleeve /sli:v/ rukáv 

socks /sÁks/ ponožky 

suit /su:t/ oblek 

sweatshirt /swetSÆ:t/ mikina, tepláková bunda 

trainers /treIn@z/ tramky 

wristband /rIstb{nd/ bandáž zápästia, náramok 
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PHRASAL VERBS 

have on /h{v 'Án/ mať na sebe/mať oblečené 

hang up /h{Î öp/ 
zavesiť (šaty) na háčik alebo 
vešiak 

do up /du öp/ 
zapnúť, pozapínať (gombíky, 
zips) 

dress up /dres 'öp/ 
mať oblečené 
formálne/elegantné odevy 

take off /teIk 'Áf/ vyzliecť si, prestať nosiť 

put on /pUt Án/ obliecť si, zacať nosiť 

try on /traI Án/ 
vyskúšať niečo, či to vyhovuje 
veľkostne, či to pristane  

wear out /we@ aUt/ 

byť nadmerne používaný, stať  
sa starým a nepotrebným 

WORD FORMATION | Adjectives/nouns/verbs 

amaze /@'meIz/ ohromiť, prekvapiť 

amazing, amazed, 
amazement, 
amazingly  

prekvapujúci/ohromujuci, 
prekvapený/ohromený, 
prekvapenie, prekvapujúco 

appear /@'pI@/ zjaviť sa/vyskytnúť sa 

appearance, 
disappear, 
disappearance, 
apparent, apparently  

zjav/výskyt, zmiznúť, zmiznutie, 
zjavný, zjavne 

beauty /bju:ti/ krása 

beautiful, beautifully  krásny, krásne 

cloth /klÁT/ tkanina, látka, handra, utierka 

clothes, clothing  odev, odevy 

create /kri:'eIt/ vytvoriť 

creator, creative, 
creatively  tvroca/autor, tvorivý, tvorivo 

design /dI'zaIn/ navrhnúť 

designer, designed  dizajnér, navrhnutý 

fashion /f{Sn/ móda 

(un)fashionable, old-
fashioned, 
(un)fashionably  

(ne)moderný, staromódny, 
(ne)moderne 

trend /trend/ trend 

trendsetter, trendy  udávač trendu, trendový 

Unit 9 - Playing to win 
TOPIC VOCABULARY | Words connected with people in sport 

acrobat /{kr@b{t/ akrobat 

athlete /{Tli:t/ atlét 

captain /k{ptn/ kapitán 

climber /klaIm@/ horolezec 

cyclist /saIklIst/ cyklista 

gamer /geIm@r/ hráč online hier 

gymnast /dZImn{st/ gymnasta 

player /pleI@/ hráč 

referee /ref@'ri:/ rozhodca 

rider /raId@r/ jazdec 

PHRASAL VERBS 

be knocked out (of) 
/bi: nÁkt aUt / 
@v/ musieť opustiť súťaž kvôli prehre 

catch on /k{tS 'Án/ stať sa obľúbeným  

join in (with) /dZOIn In / wIT/ zúčastniť sa, pridať sa 

pull out (of) /pUl aUt / @v/ 
odísť z hry/súťaže kvôli 
problému alebo nehode 

put away /pUt @weI/ odložiť niečo na zvyčajné miesto  

put off /pUt 'Áf/ odložiť, presunúť dátum niečoho  

send off /send Áf/ 
nechať niekoho opustiť hru kvôli 
porušeniu pravidiel  

set up /set'öp/ pripraviť vybavenie, zariadenie 

COLLOCATIONS | Collocations with do, play and go 

do 
athletics/gymnastics/
yoga 

/du: {T'letIks / 
dZIm'n{stIks / 
j@Ug@/ robiť atletiku/gymnastiku/jogu 

go for a bike ride 
/g@U fO: @ baIk 
raId/ ísť si zabicyklovat 

go swimming 
/windsurfing/water-
skiing/skiing/ice-
skating/surfing/horse
-riding 

/g@U swImIÎ / 
wIndsÆ:fIÎ / 
wO:t@ski:IÎ / 
ski:IÎ / 
aIsskeItIÎ / 
sÆ:fIÎ / 
hO:sraIdIÎ 

ísť plávať/windsurfovať/lyžovať 
na vode/ lyžovať/korčuľovať na 
ľade/surfovať/jazdiť na koňovi 

play 
tennis/football/basket
ball/ 
golf 

/pleI tenIs / 
fUtbO:l / 
bA:skItbO:l / 
gÁlf/ hrať tenis/futbal/basketbal/golf 

Unit 10 - All in good fun! 
TOPIC VOCABULARY | Words connected with people in the media 

actor /{kt@/ herec 

author /O:T@/ autor 

celebrity /s@'lebrIti/ celebrita 

cinema /sIn@m@/ kino 

DJ /di:'dZeI/ DJ 

festival /festIvl/ festival 

gallery /g{l@ri/ galéria 

journalist /dZÆ:n@lIst/ novinár 

museum /mju'zi:@m/ múzeum 

musician /mju:'zISn/ hudobník 

performer /p@'fO:m@/ umelec, účinkujúci,interpret 

presenter /prI'zent@/ konferenciér 

stage /steIdZ/ pódium, javisko 

studio /stju:dI@U/ štúdio  

theatre /TI@t@/ divadlo 

venue /venju:/ miesto konania 

PHRASAL VERBS 

come out /köm aUt/ stať sa dostupným 

log onto/into /lÁg Ánt@ / Int@/ 
prihlásiť sa na (webstránku, 
app, atď.) 

log out of /lÁg aUt @v/ 
odhlásiť sa (zo stránky, appky, 
atď.) 

put on /pUt Án/ 
uviesť, hrať (šou,  udalosť, 
atd.) 

shut up /Söt 'öp/ 

prestať rozprávať, 
sklapnúť(neslušne alebo veľmi 
neformálne) 

turn down /tÆ:n daUn/ znížiť  hlasitosť 

turn up /tÆ:n öp/ zvýšiť   hlasitosť 

write back /raIt 'b{k/ odpovedať písomne 

WORD PATTERNS  

allow sb to /@'laU t@/ dovoliť niekomu robiť niečo 

be able to /bi: eIbl t@/ byť schopný niečo urobiť 

be allowed to /bi: @'laUd t@/ mať povolené niečo urobiť 

be capable of /bi: keIp@bl @v/ 
byť schopný vykonávať niečo 
(aktivita) 

chance to /tSA:ns t@/ 
príležitosť k (vykonaniu 
niečoho) 

chances of /tSA:nsi:s @v/ 
šanca na (uskutočnenie 
niečoho) 

let sb (do sth) /let/ umožniť niekomu robiť niečo 

manage to /m{nIdZ t@/ podariť sa/zvládnuť niečo 

Unit 11 - Curious minds 
TOPIC VOCABULARY | Words connected with studying 

lesson /lesn/ vyučovacia hodina 

pass /pA:s/ urobiť, podstúpiť 

primary /praIm@ri/ základný 
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pupil /pju:pl/ žiak 

read /rI:d/ čítať 

secondary /sek@ndri/ stredný, stredoškolský 

student /stju:d@nt/ študent 

study /stödi/ študovať 

subject /söbdZIkt/ školský predmet 

take /teIk/ podstúpiť, absolvovať 

PHRASAL VERBS 

copy out /kÁpI aUt/ 
prepísať niečo, skopírovať 
podľa originálu   

break up /breIk öp/ rozísť sa s niekým 

hand in /h{nd 'In/ podať, odovzdať niekomu  

go over /g@U '@Uv@/ 
zopakovat za účelom 
objasnenia 

drop out /drÁp 'aUt/ 
odísť z kurzu pred jeho 
ukočením  

fall behind /fO:l bI'haInd/ 
nebyť na tej istej úrovni, 
zaostávať 

IDIOMS | Idioms for education and learning 

have your nose in a 
book 

/h{v jO: n@Uz 
In @ bUk/ byť knihomoľ 

learn sth by heart /lÆ:n baI hA:t/ naučiť sa niečo spamäti 

learn the ropes /lÆ:n D@ r@Ups/ naučiť sa základy niečoho 

pass with flying 
colours 

/pA:s wIT flaI IÎ 
köl@z/ 

byť úspešný v teste, skúške, 
ľahko v niečom uspieť 

put your thinking cap 
on 

/pUt jO: TIÎkIÎ 
k{p Án/ 

hlboko sa nad niečím 
zamyslieť 

teach sb a lesson /ti:tS a les@n/ dat niekomu príučku 

 WORD FORMATION | Irregular forms 

believe /bI'li:v/ veriť 

(un)believable, 
(dis)belief, believer, 
unbelievably  

neuveriteľný,nedôvera, veriaci, 
neuveriteľne 

choose /tSu:z/ zvoliť, vybrať 

chosen, choosy, 
choice  vybraný, prieberčivý, voľba 

day /deI/ deň 

daily (adj/adv), 
everyday  denný/denne, každý deň 

deep /di:p/ hlboký 

deepen, depth  prehĺbiť, hĺbka 

long /lÁÎ/ dlhý, dlho 

lengthen, length  predĺžiť, dĺžka 

lose /lu:z/ stratiť, prehrať 

loss, loser, losing  strata, porazený, prehrávajúci 

prove /pru:v/ potvrdiť, dokázať 

disprove, (un)proven, 
proof  vyvrátiť, (ne)potvrdený, dôkaz 

solve /sÁlv/ riešiť 

(un)solvable, solution  (ne)riešiteľný, riešenie 

speak /spi:k/ rozprávať 

spoken, speaker, 
speech  hovorený, rečník, reč 

succeed /s@k'si:d/ uspieť 

successful, success, 
successfully  úspešný, uspech, úspešne 

think /TIÎk/ myslieť 

(un)thinkable, 
thoughtful, thought, 
thoughtfully  

(ne)mysliteľný, 
premýšľavý/zamyslený, 
myšlienka, premyslene 

wide /waId/ široký 

widen, width, widely  rozšíriť, šírka, široko 

Unit 12 - Our wonderful world 
TOPIC VOCABULARY | Words connected with natural habitats 

camel /k{ml/ ťava 

desert /dez@t/ púšť 

dolphin /dÁlfIn/ delfín 

elephant /elIf@nt/ slon 

giraffe /dZI'rA:f/ žirafa 

gorilla /g@'rIl@/ gorila 

grassland /grA:sl{nd/ step 

lion /laI@n/ lev 

lizard /lIz@d/ jašterica 

monkey /mönkI/ opica 

ocean /@USn/ oceán 

rainforest /reIn'fÁrIst/ dažďový prales 

shark /SA:k/  žralok 

snake /sneIk/ had 

tiger /taIg@/ tiger 

whale /weIl/ veľryba 

zebra /zebr@/ zebra 

PHRASAL VERBS 

bring up /brIÎ 'öp/ vychovávať dieťa  

cut up /köt öp/ rozdeliť niečo na kusy 

end up /end öp/ 
výsledok minuleho deja alebo 
udalosti, ocitnúť sa kde 

fill up /fIl öp/ naplniť niečo 

grow up /gr@U öp/ starnúť/stať sa dospelym 

keep up /ki:p öp/ 
pokracovať v činnosti/robení 
niečoho 

split up /splIt öp/ ukončiť  vzťah 

wake up /weIk öp/ 
ukoncčiť  spánok alebo cítiť sa 
plný energie 

WORD FORMATION | Adjectives and nouns 

explain /Ik'spleIn/ vysvetliť 

explanation, 
unexplained  vysvetlenie, nevysvetlený 

nature /neItS@/ priroda 

(un)natural, 
(un)naturally  (ne)prirodzený, (ne)prirodzene 

poison /pOIsn/ jed 

poisonous /pOIz@n@s/ jedovatý 

scene /si:n/ scéna, miesto 

scenery, scenic  scenéria, scénický 

science /saI@ns/ veda 

scientist, (un)scientific, 
scientifically  vedec, nevedecký, vedecký 

sun /sön/ slnko 

sunshine, sunny  slnečný svit, slnečný 

tropic  obratník 

tropical /trÁpIkl/ tropický 

 


