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Lekcia 1

ball /bO:l/ lopta

big /bIg/ veľký

Black /bl{k/ čierny

Blue /blu:/ modrý

boat /b@Ut/ čln; loď(ka)

boy /bOI/ chlapec

car /kA:/ (osobné)
auto(mobil)

computer 
/k@m’pju:t@/ počítač

desk /desk/ písací stôl; 
lavica

doll /dÁl/ bábika

fan /f{n/ ventilátor

game /geIm/ hra; 
zápas

girl /gÆ:l/ dievča

hat /h{t/ klobúk; 
pokrývka hlavy

man /m{n/ muž; 
človek

mat /m{t/ podložka

orange /ÁrIndZ/ 
oranžová

pink /pIÎk/ ružová

purple /pÆ:pl/ 
purpurový

small /smO:l/ malý

teddy /tedi/ (plyšový) 
medvedík

train /treIn/ vlak

van /v{n/ nákladné 
auto

very /veri/ veľmi

It is big. Je to veľké.

It is small. Je to malé.

It is very small. Je to 
veľmi malé.

Lekcia 2

bag /b{g/ taška

bed /bed/ posteľ

book /bUk/ kniha

crayon /kreIÁn/ 
farbička

dad /d{d/ otec

hen /hen/ sliepka

chair /tSe@/ stolička

kitten /kIt@n/ mačiatko

Mum /möm/ mama

pen /pen/ pero

pencil /pensl/ ceruzka

rabbit /r{bIt/ králik

red /red/ červený

rubber /röb@/ guma; 
kaučuk

ruler /ru:l@/ pravítko

ten /ten/ desať

Lekcia 3

bike /baIk/ bicykel

bin /bIn/ kôš

brown /braUn/ hnedý

bus /bös/ autobus

fast /fA:st/ rýchly; 
rýchlo

fig /fIg/ figa

grandma /gr{nmA:/ 
Stará mama

grandpa /gr{npA:/ 
Starý otec

grey /greI/ šedý

lorry /lÁri/ nákladné 
auto

motorbike /m@Ut@
baIk/ motorka

pin /pIn/ špendlík

plane /pleIn/ lietadlo

ship /SIp/ loď

slow /sl@U/ pomalý

taxi /t{ksi/ taxík

tin /tIn/ plechovka; 
konzerva

umbrella /öm’brel@/ 
dáždnik; slnečník

wig /wIg/ parochňa

a fast motorbike  
/fA:st m@Ut@baIk/ 
rýchla motorka

a slow motorbike 
pomalá motorka

Lekcia 4

balloon /b@’lu:n/ balón 
(na lietanie)

box /bÁks/ krabica; 
skrinka

clown /klaUn/ klaun

dog /dÁg/ pes

fog /fÁg/ hmla

fox /fÁks/ líška

funny /föni/ smiešny; 
divný

happy /h{pi/ šťastný; 
spokojný

log /lÁg/ klát; poleno 

new /nju:/ nový

old /@Uld/ starý

pretty /prIti/ pekný, 
pôvabný

princess /prIn’ses/ 
princezná

sad /s{d/ smutný; 
nešťastný

short /SO:t/ krátky; 
malý (postavou)

snake /sneIk/ had

a pretty princess 
pekná princezná

a sad princess  
smutná princezná

a happy princess 
šťastná princezná

a long snake dlhý had

a thin snake tenký had

a fat snake tučný had

a funny clown  
smiešny klaun

an old clown 
starý klaun

a new clown 
nový klaun

a short clown 
krátky klaun

Lekcia 5

bananas /b@nA:n@z/ 
banány

beans /bi:nz/ fazuľa

bug /bög/ bacil; vírus

bus /bös/ autobus
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cakes /keIks/ koláčiky; 
torty

carrots /k{r@ts/ 
mrkva; karotka

eight /eIt/ osem

five /faIv/ päť

four /fO:/ štyri

grapes /greIps/ hrozno

ice creams /aIs kri:mz/ 
zmrzliny

jug /dZög/ džbán

lollipops /lÁlipÁps/ 
lízatká

melons /mel@nz/ 
melóny

mug /mög/ hrnček

nine /naIn/ deväť

nut /nöt/ orech

one /wön/ jeden

peas /pi:z/ hrach; 
hrášok

peppers /pep@z/ 
papriky

seven /sev@n/ sedem

six /sIks/ šesť

sun /sön/ slnko

sweets /swi:ts/ 
cukríky, sladkosti

ten /ten/ desať

three /Tri:/ tri

two /tu:/ dva

Lekcia 6

bird /bÆ:d/ vták

card /kA:d/ pohľadnica

cloud /klaUd/ mrak

dish /dIS/ jedlo; 
pokrm; nádoba; misa

fish /fIS/ ryba; ryby

flower /flaU@/ kvet

frog /frÁg/ žaba

garden /gA:dn/ 
záhrada

pond /pond/ rybník

present /prez@nt/ 
darček

ship /SIp/ loď

shop /SÁp/ obchod

sky /skaI/ obloha; 
nebo

sun /sön/ slnko

tree /tri:/ strom

Lekcia 7

bathroom /bA:Tru:m/ 
kúpeľňa

bedroom /bedru:m/ 
spálňa

castle /kA:sl/ hrad; 
zámok

crown /kraUn/ 
korunovať

cushion /ku:S@n/ 
vankúš; vankúšik

chair /tSe@/ stolička

chip /tSIp/ hranolka

chop /tSÁp/ (roz)sekať; 
krájať

kitchen /kItS@n/ 
kuchyňa

living room /lIvIÎ 
ru:m/ obývacia izba

lunch /löntS/ obed

munch /möntS/ žuť, 
prežúvať

sitting room  
/sItIÎru:m/ obývacia 
izba

sofa /s@Uf@/ pohovka; 
gauč

stairs /ste@z/ schody

table /teIbl/ stôl

TV /ti: vi:/ televízor

The crown is in the box. 
Koruna je v krabici.

It is on the box.  
Je na krabici.

It is under the box. 
Je pod krabicou.

Lekcia 8

brother /bröD@/ brat

family /f{m@li/ rodina; 
rodinný

father /fA:D@/ otec

grandfather  
/gr{nfA:D@/ dedko

grandmother  
/gr{nmöD@/ babka

lamp /l{mp/ lampa; 
svetlo

little /lItl/ malý

mother /möD@/ matka

photo /f@Ut@U/ fotka; 
fotografia

shelf /Self/ polica; 
regál

sister /sIst@/ sestra

space rocket /speIs 
rÁkIt/ vesmírna raketa

the /D@/ určitý člen

there /De@/ tam

they /DeI/ oni

this /DIs/ toto

He is my little brother. 
On je môj malý brat.

The chair is blue. 
Kreslo je hnedé.

They are funny. 
Oni sú smiešny.

This is a frog. 
To je žaba.

There are two cats in 
the garden. Sú tam 
dve mačky v záhrade.

Lekcia 9

bath /bA:T/ vaňa

eighteen /eI’ti:n/ 
osemnásť

eleven /I’lev@n/ 
jedenásť

eyes /aIz/ oči

fifteen /fIf’ti:n/ 
pätnásť

fourteen /fO:’ti:n/ 
štrnásť

glasses /glA:sIz/ 
okuliare

hair /he@/ vlasy

like /laIk/ mať rád

nineteen /naIn’ti:n/ 
devätnásť

path /pA:T/ cestička; 
cesta

seventeen /sev@n’ti:n/ 
sedemnásť

sixteen /sIks’ti:n/ 
šestnásť

space suit /speIs su:t/ 
kozmický skafander

space woman 
/speIs wUm@n/ 
kozmonautka

tall /tO:l/ vysoký

thick /TIk/ tučný 

thin /TIn/ chudý; tenký

thirteen /TÆ:’ti:n/ 
trinásť

twelve /twelv/ dvanásť

twenty /twenti/ 
dvadsať

I like grapes. /greIps/ 
Mám rád hrozno.

a tall space woman 
vysoká kozmonautka

Zoznam slov: Úroveň 1
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Lekcia 10

beautiful /bju:tIfl/ 
prekrásny

count /kaUnt/ počítať

draw /drO:/ (na)kresliť

Earth /Æ:T/ Zem

fly /flaI/ letieť; lietať

go /g@U/ ísť; chodiť

jump /dZömp/ skočiť; 
skákať

king /kIÎ/ kráľ

live /lIv/ bývať; žiť

look /lUk/ pozrieť sa; 
pozerať sa

moon /mu:n/ mesiac

read /rI:d/ čítať

ring /rIÎ/ prsteň; 
krúžok

see /si:/ vidieť

sing /sIÎ/ (za)spievať

star /stA:/ hviezda

wing /wIÎ/ blatník

a beautiful star 
prekrásna hviezda

We live on Earth. 
My žijeme na Zemi.

We can see the stars. 
My vidíme hviezdy.

We can count the stars.  
My môžeme počítať 
hviezdy.

Lekcia 11

bell /bel/ zvon(ček)

cloudy /klaUdi/ 
zamračený

cold /k@Uld/ chladno; 
zima; studený

doll /dÁl/ bábika

eat /i:t/ jesť

hill /hIl/ kopec; 
pahorok

hold /h@Uld/ držať

hot /hÁt/ horúci; 
horúco

kite /kaIt/ (papierový) 
drak

listen /lIsn/ poslúchať

play /pleI/ hrať; hra; 
dráma

point /pOInt/ ukázať; 
(na)mieriť

raining prší

snowing sneží

snowman /sn@Um{n/ 
snehuliak

stand /st{nd/ stáť

sunglasses /sönglA:sIz/ 
slnečné okuliare

sunny /söni/ slnečno

well /wel/ studňa

windy /wIndi/ veterne

Lekcia 12

drink /drIÎk/ nápoj; 
pitie; piť; napiť sa

duck /dök/ kačka

jump /dZömp/ skočiť; 
skákať

kick /kIk/ kopať; 
kopnúť (nohou)

laugh /lA:f/ (za)smiať sa

loudly /laUdli/ hlasno; 
hlučne

open /@Up@n/ otvoriť

orange juice  
/ÁrIndZ dZu:s/ 
pomarančový džús

party /pA:ti/ večierok; 
oslava

quickly /kwIkli/ rýchlo

quietly /kwaI@tli/ 
ticho; kľudne

sack /s{k/ vrece; 
mech

sing /sIÎ/ (za)spievať

sock /sÁk/ ponožka

walk /wO:k/ 
prechádzať sa

He’s talking loudly. 
On rozpráva nahlas.

She’s singing quietly. 
Ona spieva potichu.

They’re running 
quickly. Oni behajú 
rýchlo.

It’s going slowly. 
Ide pomaly.

Zoznam slov: Úroveň 1
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Lekcia 1

At the castle /@t D@ 
kA:sl/ Na zámku

bake /beIk/  
piecť (koláče)

boxes /bÁksIz/ krabice

brush /bröS/ štetec

cake /keIk/ torta; koláč

carry /k{ri/ niesť

catch /k{tS/ Çchytiť; 
chytať

clean /kli:n/ čistiť

climb /klaIm/ šplhať sa

cook /kUk/ variť

date /deIt/ dátum

gate /geIt/ brána

help /help/  
pomôcť; pomoc

ladder /l{d@/ rebrík

lights /laIts/ svetlá

lunch /löntS/ obed

make /meIk/ robiť; 
vyrábať

pick /pIk/ trhať

plate /pleIt/ tanier

steps /steps/ schody

wash /wÁS/ umývať

watch /wÁtS/ sledovať

Monday /möndeI/ 
pondelok

Tuesday /tju:zdeI/ 
utorok

Wednesday /wenzdeI/ 
streda

Thursday /TÆ:zdeI/ 
štvrtok

Friday /fraIdeI/ piatok

Saturday /s{t@deI/ 
sobota

Sunday /söndeI/ 
nedeľa

Today is Monday. 
/t@’deI Iz möndi/  
Dnes je pondelok.

Lekcia 2

bike /baIk/ bicykel

circle /sÆ:kl/ kruh

dance /dA:ns/ 
tancovať; tanec

fine /faIn/ dobrý, 
pekný; v poriadku

hands /h{ndz/ ruky

hop /hÁp/ poskakovať

In Biffo’s garden  
/In bIf@Uz gA:d@n/  
V Biffovej záhrade

line /laIn/ čiara

nine /naIn/ deväť

ride /raId/ jazdiť na 
niečom

rings /rIÎz/ kruhy

roundabout /raUnd@
baUt/ detský kolotoč

run /rön/ bežať; beh

shout /SaUt/ krik; 
kričať

skip /skIp/ skok; skákať

slide /slaId/ šmýkačka; 
šmýkať sa

square /skwe@/ 
štvorec; štvorcový

stone /st@Un/ kameň

swing /swIÎ/ hojdať sa

that /D{t/ tamto; 
tamtá; tamten

these /Di:z/ tieto

this /DIs/ toto

those /D@Uz/  
tamtie; tamtí

throw /Tr@U/  
hádzať; hodiť

This is a ball. /DIs Iz @ 
bO:l/ Toto je lopta.

That is a kite. /D{t Iz @ 
kaIt/ Tamto je šarkan.

These are frogs. /Di:z 
A: frÁgz/ Tieto sú žaby.

Those are birds.  
/D@Uz A: bÆ:dz/  
Tamtí sú vtáci.

Lekcia 3

basketball /bA:skItbO:l/ 
basketbal

blue /blu:/ modrý

bone /b@Un/ kosť

buy /baI/ kúpiť; 
nakúpiť

clothes /kl@Udz/ 
oblečenie

cube /kju:b/ kocka

cut /köt/ strihať

football /fUtbO:l/ 
futbal

glue /glu:/ lepidlo

hose /h@Uz/ hadica

like /laIk/ mať rád

nose /n@Uz/ nos

paint /peInt/  
(na)maľovať

paints /peInts/ farby

Pirate Jack /paIr@t 
dZ{k/ Pirát Jack

scissors /sIz@z/ 
nožnice

singing /sIÎIÎ/ spievanie

stick /stIk/ lepiť

stone /st@Un/ kameň

swimming /swImIÎ/ 
plávanie

tennis /tenIs/ tenis

think /TIÎk/ myslieť; 
premýšľať

tube /tju:b/ trubička; 
rúrka

use /ju:z/ (po)užívať

write /raIt/  
písať; napísať

Amy is thinking.  
/eImi Iz TIÎkIÎ/  
Amy premýšľa.

Sam is using scissors. 
/s{m Iz ju:zIÎ sIz@z/ 
Sam používa nožnice.

Do you like those 
clothes? /dU jU laIk D@
Uz kl@UDz/ Páči sa ti 
toto oblečenie?

Can we buy that skirt, 
please, Mum?  
/k@n wi: baI D{t skÆ:t 
pli:z möm/ Môžeme 
kúpiť tamtú sukňu, 
prosím, mami?

Lekcia 4

A fantastic shop 
/f{nt{stIk SÁp/ 
Fantastický obchod

black /bl{k/ čierny

blue /blu:/ modrý

boots /bu:ts/  
vysoké topánky

clock /klÁk/ hodiny

cloud /klaUd/  
mrak; oblak

clown /klaUn/ klaun

coat /k@Ut/ kabát

Zoznam slov: Úroveň 2
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dress /dres/  
(dámske) šaty

flag /fl{g/ zástava; 
vlajka

flower /flaU@/  
kvet; kvietok

fly /flaI/ letieť; lietať

glasses /glA:sIz/ 
okuliare

gloves /glövz/ rukavice

jacket /dZ{kIt/  
sako; kabátik

plane /pleIn/ lietadlo

sandals /s{ndlz/ 
sandále

shirt /SÆ:t/ košeľa

shoes /Su:z/ topánky

shorts /SO:ts/ trenýrky; 
šortky; krátke nohavice

skirt /skÆ:t/ sukňa

socks /sÁks/ ponožky

trainers /treIn@z/ 
športové topánky

trousers /traUz@z/ 
nohavice

T-shirt /ti: SÆ:t/ tričko

wear /we@/ mať na 
sebe; nosiť

I wear my coat and 
gloves when it’s 
snowing. /aI we@ maI 
k@Ut @nd glövz wen 
Its snowIÎ/ Nosím môj 
kabát a rukavice keď 
sneží.

Lekcia 5

afternoon /A:ft@’nu:n/ 
poobede

astronaut /{str@nO:t/ 
kozmonaut

breakfast /brekf@st/ 
raňajky

brick /brIk/ tehla

brown /braUn/ hnedá

crown /kraUn/ koruna

dinner /dIn@/ hlavné 
jedlo dňa (večera 
alebo obed)

evening /I:vnIÎ/ večer

get up /get öp/ vstať 
(ráno z postele); 
postaviť sa

grapes /greIps/ hrozno

green /gri:n/ zelená

grey /greI/ šedá

morning /mO:nIÎ/ 
doobeda; ráno

o’clock /@’klÁk/ hodiny

parrot /p{r@t/ papagáj

people /pi:pl/ ľudia

phone /f@Un/ telefón

play the piano /pleI D@ 
pi’{n@U/ hrať na klavír

sea /si:/ more

sleep /sli:p/ spať; 
spánok

space station  
/speIs steISn/ 
vesmírna stanica

swim /swIm/ plávať

talk /tO:k/ prejav

train /treIn/ vlak

tree /tri:/ strom

I eat breakfast in the 
morning. /aI i:t brekf@
st In D@ mO:nIÎ/  
Jem raňajky ráno.

I eat dinner in the 
evening. /aI i:t dIn@ 
In Di: i:vnIÎ/ Hlavné 
jedlo jem večer.

I get up at six o’clock. 
/aI get öp @t sIks 
@’klÁk/ Vstávam o 
šiestej.

Pirate Jack is on TV.  
/paIr@t dZ{k Iz Án 
ti:vi:/ Pirát Jack je v 
televízii

Lekcia 6

arm /A:m/ rameno

brightly /braItli/  
jasne; žiarivo

drum /dröm/ bubon; 
bubnovať

feet /fi:t/ chodidlá

flute /flu:t/ flauta

foot /fUt/ chodidlo

gold /g@Uld/ zlato; 
zlatý (farba)

head /hed/ hlava

her /hÆ:/ jej

his /hIs/ jeho

leg /leg/ noha

my /maI/ môj

nose /n@Uz/ nos

our /aU@/ náš

ride /raId/ jazdiť na 
niečom

shine /SaIn/  
lesknúť sa; žiariť

shiny /SaIni/  
lesklý; naleštený

shoulders /S@Uld@z/ 
plecia

slow /sl@U/ pomalý

smile /smaIl/ usmievať 
sa; smiať sa

snake /sneIk/ had

snow /sn@U/  
sneh; snežiť

spider /spaId@/ pavúk

star /stA:/ hviezda

street /stri:t/ ulica

sweet /swi:t/ sladký

swim /swIm/ plávať

their /De@/ ich

tightly /taItli/  
tesne; pevne

tiny /taIny/  
malý; drobný

trumpet /trömpIt/ 
trúbka

winner /wIn@/ víťaz

your /jO:/ tvoj/váš

He’s the winner! /hi:z 
D@ wIn@/ On je víťaz

Hold my hand tightly! 
/h@Uld maI h{nd/ Drž 
moju ruku pevne!

That is her hat.  
/DIs Iz hÆ: h{t/  
Tamto je jej klobúk.

That is their car.  
/D{t Iz De@ kA:/ 
Tamto je ich auto.

That is your hat.  
/DIs Iz jO: h{t/  
Tamto je tvoj klobúk.

The sun shines brightly. 
/D@ sön SaInz braItli/ 
Slnko svieti jasne.

This is his hat.  
/DIs Iz hIs h{t/  
Toto je jeho klobúk.

This is my hat.  
/DIs Iz maI h{t/  
Toto je môj klobúk.

This is our car.  
/DIs Iz aU@ kA:/  
Toto je naše auto.

This tiny gold trumpet 
is very shiny. /taIni 
g@Uld trömpIt SaIni/ 
Táto malá zlatá trúbka 
sa veľmi leskne.

Who is the winner?  
/hu: Iz D@ wIn@/  
Kto je víťaz?

21 twenty-one  
dvadsať jeden

Zoznam slov: Úroveň 2
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22 twenty-two 
dvadsať dva

23 twenty-three 
dvadsať tri

24 twenty-four 
dvadsať štyri

25 twenty-five  
dvadsať päť

26 twenty-six 
dvadsať šesť

27 twenty-seven 
dvadsať sedem

28 twenty- eight 
dvadsať osem

29 twenty-nine 
dvadsať deväť

30 thirty tridsať

31 thirty-one  
tridsať jeden

32 thirty-two  
tridsať dva

33 thirty-three 
tridsať tri

34 thirty-four  
tridsať štyri

35 thirty-five 
tridsať päť

36 thirty-six 
tridsať šesť

37 thirty-seven  
tridsať sedem

38 thirty-eight  
tridsať osem

39 thirty-nine 
tridsať deväť

40 forty štyridsať

41 forty-one 
štyridsať jeden

42 forty-two  
štyridsať dva

43 forty-three 
štyridsať tri

44 forty-four  
štyridsať štyri

45 forty-five 
štyridsať päť
46 forty-six 
štyridsať šesť
47 forty-seven 
štyridsať sedem
48 forty-eight 
štyridsať osem
49 forty-nine 
štyridsať deväť
50 fifty päťdesiat

Lekcia 7
A trip in a balloon  
/@ trIp In @ b@’lu:n/ 
Výlet v balóne.

always /O:lweIz/  
vždy; stále
band /b{nd/ skupina
basket /bA:skIt/ kôš; 
košík
bottle /bÁtl/ fľaša
bread /bred/ chlieb
cheese /tSi:z/ syr
cups /köps/ poháre
dark /dA:k/ tmavý; tma
drink /drIÎk/ nápoj; 
piť; napiť sa
elephant /elIf@nt/ slon
hand /h{nd/ ruka
jumper /dZömp@/ 
ľahký svetrík
lightning /laItnIÎ/ blesk
milk /mIlk/ mlieko
never /nev@/ nikdy
often /Áfn/ často
pink /pIÎk/ ružová
plates /pleIts/ taniere
rainbow /reInb@U/ dúha
sandwich /s{nwIdZ/ 
sendvič
sometimes /sömtaImz/ 
niekedy

storm /stO:m/ búrka
think /TIÎk/ myslieť; 
premýšľať
thunder /Tönd@/  
hrom; zahrmenie

water /wO:t@/ voda

A storm is coming. 
/@ stO:m Iz kömIÎ/ 
Prichádza búrka.

I can hear thunder.  
/aI k@n hI@ Tönd@/ 
Počujem hrom.

I can see lightning.  
/aI k@n si: laItIÎ/ 
Vidím blesk.

It is often windy in 
March. /It Iz Áf@n 
wIndi In meI/ V marci 
často fúka vietor.

It never snows in 
August. /It nev@ sn@Uz 
In O:g@st/ V auguste 
nikdy nesneží.

It sometimes snows 
in December. /It 
sömtaImz sn@Uz In 
dI’semb@/ V decembri 
niekedy sneží.

The sun is always hot 
in July. /D@ sön Iz 
O:lw@z hÁt/ V júli je 
slnko vždy horúce.

Lekcia 8

asleep /@’sli:p/ spiaci

belt /belt/ opasok

cold /k@Uld/  
chladno; zima

crocodile /krok@daIl/ 
krokodýl

ear /I@/ ucho

friendly /frendli/ 
priateľský

giraffe /dZI’rA:f/  
žirafa

gold /g@Uld/ zlato; 
zlatý (farba)

half past /hA:f pA:st/ 
pol

help /help/ pomôcť; 
pomoc

hippo /hIp@U/ hroch

hold /h@Uld/ držať

lion /laI@n/ lev

milk /mIlk/ mlieko

monkey /mönkI/ opica

monster /mÁnst@/ 
príšera.

mouth /maUT/ ústa

neck /nek/ krk;  
hrdlo; šija

old /@Uld/ starý

scared /ske@d/ 
vystrašený

sleepy /sli:pi/ ospalý

tail /teIl/ chvost

teeth /ti:T/  
zuby (j.č. tooth)

ugly /ögli/ škaredý

yesterday /jest@deI/ 
včera

zebra /zebr@/ zebra

Look at the animals! 
/lUk @t Di: {nImlz/ 
Pozri sa na zvieratá!

Don’t be scared /d@Unt 
bi: ske@d/ Neboj sa.

I’m scared!  
/aIm ske@d/ Bojím sa!

It is friendly! /It Iz 
frendli/ Je priateľský.

It is half past four.  
/It Iz hA:f pA:st fO:/  
Je pol piatej.

That monster is 
asleep. /D{t mÁnst@ 
Iz @’sli:p/ Tamta 
príšera spí.
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This monster is not 
beautiful. It is ugly.  
/Dis mÁnst@ Iz nÁt 
bju:tIfl. It Iz ögli/ 
Táto príšera nie je 
pekná. Je škaredá.

This monster is sleepy. 
/DIs mÁnst@ Iz sli:pI/ 
Táto príšera je ospalá.

Today is Tuesday 
/t@’deI Iz tju:zdI/ 
Dnes je utorok.

Yesterday was 
Monday. /jest@deI 
w@z möndi/ Včera bol 
pondelok.

Lekcia 9

aquarium /@’kwe@
ri@m/ akvárium

behind /bI’haInd/ za

between /bI’twi:n/ 
medzi

dolphin /dÁlfIn/ delfín

eagle /I:gl/ orol

feet /fi:t/ nohy 
(chodidlá)

green /gri:n/ zelená

huge /hju:dZ/ obrovský

in front of  
/In frönt Áv/ pred

island /aIl@nd/ ostrov

jelly fish /dZeli fIS/ 
medúza

next to /nekst t@/ vedľa

rock /rÁk/ skala; 
balvan

see /si:/ vidieť

shark /SA:k/ žralok

sleep /sli:p/ spať; 
spánok

sweet /swi:t/ sladký

tree /tri:/ strom

whale /weIl/ veľryba

It’s very, very, big.  
/Its veri veri bIg/  
Je veľmi, veľmi veľký.
Look! The sea! /lUk D@ 
si:/ Pozri sa! More!
Look!  A huge eagle!  
/lUk @ hj:dZ i:gl/  
Pozri! Obrovský orol!
The ball is behind 
the box. /D@ bO:l Iz 
bI’haInd D@ bÁks/ 
Lopta je za krabicou.
The ball is between 
the box and the book. 
/D@ bO:l Iz bI’twi:n 
D@ bÁks {nd D@ 
bUk/ Lopta je medzi 
krabicou a knihou.
The ball is in front 
of the box. /D@ bO:l 
Iz In front @v D@ 
bÁks/ Lopta je pred 
krabicou.
The ball is next to the 
box. /D@ bO:l Iz nekst 
t@ D@ bÁks/ Lopta je 
vedľa krabice.
60 sixty šesťdesiat
61 sixty-one  
šesťdesiat jeden
62 sixty-two 
šesťdesiat dva
63 sixty-three 
šesťdesiat tri
64 sixty-four 
šesťdesiat štyri
65 sixty-five 
šesťdesiat päť
66 sixty-six 
šesťdesiat šesť
67 sixty-seven  
šesťdesiat sedem
68 sixty-eight  
šesťdesiat osem
69 sixty-nine  
šesťdesiat deväť
70 seventy 
sedemdesiat

71 seventy-one 
sedemdesiat jeden
72 seventy-two 
sedemdesiat dva
73 seventy-three 
sedemdesiat tri
74 seventy-four 
sedemdesiat štyri
75 seventy-five 
sedemdesiat päť
76 seventy-six 
sedemdesiat šesť
77 seventy-seven 
sedemdesiat sedem
78 seventy-eight 
sedemdesiat osem
79 seventy-nine 
sedemdesiat deväť
80 eighty osemdesiat
81 eighty-one 
osemdesiat jeden
82 eighty-two 
osemdesiat dva
83 eighty-three 
osemdesiat tri
84 eighty-four 
osemdesiat štyri
85 eighty-five 
osemdesiat päť
86 eighty-six 
osemdesiat šesť
87 eighty-seven 
osemdesiat sedem
88 eighty-eight 
osemdesiat osem
89 eighty-nine 
osemdesiat deväť
90 ninety deväťdesiat
91 ninety-one 
deväťdesiat jeden
92 ninety-two 
deväťdesiat dva
93 ninety-three 
deväťdesiat tri
94 ninety-four 
deväťdesiat štyri

95 ninety-five 
deväťdesiat päť

96 ninety-six 
deväťdesiat šesť

97 ninety-seven 
deväťdesiat sedem

98 ninety-eight 
deväťdesiat osem

99 ninety-nine 
deväťdesiat deväť

100 one hundred sto

Lekcia 10

balloon /b@’lu:n/  
balón (nafukovací)

beach /bi:tS/  
pláž; morský breh

boot /bu:t/ (vysoká) 
topánka

broom /bru:m/  
metla; zmeták

claw /klO:/ klepeto

crab /kr{b/ rak

crawl /krO:l/ liezť

fin /fIn/ plutva

hard /hA:d/ tvrdý

her /hÆ:/ jej

him /hIm/ jemu

it /It/ toho

me /mi/ mňa; mi

moon /mu:n/ mesiac

pool /pu:l/ rybník; 
jazierko

sand /s{nd/ piesok

school /sku:l/ škola

sharp /SA:p/ ostrý

shell /Sel/ lastúra; 
mušle; škrupina

shellfish /SelfIS/ 
mäkkýš, kôrovec

spine /spAIn/  
pichliač; tŕň



This page has been downloaded from  
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

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

Zoznam slov: Úroveň 2

spoon /spu:n/ lyžica

starfish /stA:fIS/ 
hviezdovka

strong /strÁÎ/ silný

The island /Di: aIl@nd/ 
Ostrov

them /D@m/ im

touch /tötS/ dotknúť sa

us /ös/ nám

you /ju/ tebe

Can you read him a 
story? /k{n ju: rI:d 
hIm @ stO:rI?/ Môžeš 
mu prečítať príbeh?

Can you sing to me, 
please? /k@n ju sIÎ t@ 
mi: pli:z/ Môžeš mi, 
prosím, zaspievať?

Don’t touch it!  
/d@unt tötS It/ 
Nedotýkaj sa toho!

I can make them a 
cake. /aI k{n meIk 
D@m @ keIk/ Môžem 
im urobiť koláč.

I can sing you a funny 
song. /aI k{n sIÎ ju: 
@ föni sÁÎ/ Môžem 
ti zaspievať smiešnu 
pieseň.

Please, give us a 
sweet. /pli:z, gIv ös @ 
swi:t/ Prosím, daj nám 
sladkosť.

Show her the pictures. 
/S@U hÆ: D@ pIktS@z/ 
Ukáž jej obrázky.

These claws are strong. 
/Di:z klO:z @ strÁÎ/ 
Tieto klepetá sú silné.

These spines are sharp. 
/Di:z spaInz @ SA:p/ 
Tieto tŕne sú ostré

This shell is hard.  
/DIs Sel Iz hA:d/  
Tento pancier je tvrdý.

Lekcia 11

chop /tSÁp/ (roz)sekať

fifth /fIfT/ piaty

first /fÆ:st/ prvý; 
najprv, najskôr

first /fÆ:st/ prvý

fourth /fO:T/ štvrtý

hill /hIl/ kopec

jungle /dZöÎg@l/ 
džungľa

mend /mend/  
opraviť; spraviť

nail /neIl/ klinec

next /nekst/ ďalší; 
nasledujúci

pull /pUl/ ťahať

push /pUS/ tlačiť

rain /reIn/ dážď; pršať

river /rIv@/ rieka

sail /seIl/ plachta; 
plaviť sa

sail /seIl/ plachta

second /sek@nd/ druhý

sixth /sIksT/ šiesty

snail /sneIl/ slimák

spider /spaId@/ pavúk

tail /teIl/ chvost

The boat /D@ b@Ut/ Loď

then /Den/ potom

third /TÆ:d/ tretí

train /treIn/ vlak

First he chopped down 
a tree. /fÆ:st hi: tSÁpt 
döUn @ tri:/ Najprv 
zoťal strom.

Next he pushed the 
tree into the basket.  
/nekst hi: pUSt D@ tri: 
Int@ D@ bA:skit/ Ďalej 
tlačil strom do koša.

Then he pulled the 
tree to the beach.  
/Den hi: pUld D@ tri: t@ 
D@ bi:tS/ Potom ťahal 
strom na pláž.

Lekcia 12

beach /bi:tS/ pláž; 
morský breh

burger /bÆ:g@/ 
hamburger

chicken /tSIkIn/ kurča

chips /tSIps/ hranolky

chocolate pudding 
/tSÁklIt pUdIÎ/ 
čokoládový puding

coffee /kÁfi/ káva; 
šálka kávy

eat /i:t/ jesť

food /fu:d/ jedlo; 
strava

fruit /fru:t/ ovocie

hungry /höngri/ hladný

into /Int@/ do

land /l{nd/ pristáť

lemonade /lem@’neId/ 
limonáda

lettuce /letIs/  
hlávkový šalát

over /@Uv@/ cez

pea /pi:/ hrášok

pizza /pi:ts@/ pizza

potatoes /p@’teIt@Uz/ 
zemiaky

read /rI:d/ čítať

salad /s{l@d/ šalát

sea /si:/ more

soup /su:p/ polievka

tea /ti:/ čaj; šálka čaju

thirsty /TÆ:sti/ smädný

through /Tru:/ cez

under /önd@/ pod

vegetables /vedZt@blz/ 
zelenina

Welcome home!  
/welk@m h@Um/  
Vitajte doma!

Amy walked through 
the flowers. /Amy 
wO:kt Tru: D@ flaU@z/ 
Amy prešla cez kvety.

Is it time for lunch, 
Mum? /Iz It taIm fO: 
löntS, möm?/ Je čas 
na obed, mami?

Sam jumped into the 
waves. /Sam dZömpt 
Int@ D@ weIvz/ Sam 
skočil medzi vlny.

Sue jumped over the 
log. /Sue dZömpt @Uv@ 
D@ lÁg/ Sue preskočila 
poleno.

The plane landed on 
the island. /D@ pleIn 
l{ndId Án Di aIl@nd./ 
Lietadlo pristálo na 
ostrove.

May I have a drink, 
please? /meI aI h{v @ 
drIÎk, pli:z?/ Môžem 
sa napiť, prosím?

Ben crawled under the 
tree. /ben krO:ld önd@ 
D@ tri:/ Ben podliezol 
strom.

I’m very thirsty.  
/aI em very TÆ:sti/  
Som veľmi smädný.

I’m very hungry.  
/aI em very höngri/ 
Som veľmi hladný.
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Lekcia 1 – In school

again /@’gen/ opäť; 
zase; znova

animal /{nIml/ zviera

art /A:t/ výtvarná 
výchova

break /breIk/ prestávka

board /bO:d/ tabuľa  
(v škole)

children /tSIldr@n/ deti 

city /sIti/ (väčšie) 
mesto

class /klA:s/ trieda

difficult /dIfIklt/ ťažký; 
neľahký

easy /i:zi/ jednoduchý

exciting /Ik’saItIÎ/ 
veľmi zaujímavý

farm /fA:m/ farma

guitar /gI’tA:/ gitara

interesting /Intr@stIÎ/ 
zaujímavý

jar /dZA:/ (zaváracia) 
nádoba; džbán

know /n@U/ vedieť; 
poznať

late /leIt/ neskoro

learn /lÆ:n/ (na)učiť sa

lesson /lesn/ hodina

maths /m{Ts/ 
matematika (školský 
predmet)

music /mju:zIk/ 
hudobná výchova

now /naU/ teraz

page /peIdZ/ stránka; 
strana

plant /plA:nt/ rastlina

save /seIv/ zachrániť

school /sku:l/ škola

science /saI@ns/ veda

sports /spO:ts/ šport

sums /sömz/ súčet; 
suma

timetable /taImteIbl/ 
cestovný/letový 
poriadok

visit /vIzIt/ navštíviť; 
prísť na návštevu

want /wÁnt/ chcieť

Lekcia 2 – On the farm

above /@’böv/ nad čím

across /@’krÁs/ cez

angry /{Îgri/ 
rozhnevaný; 
nazlostený; rozčúlený

barn /bA:n/ stodola

beans /bi:nz/ fazuľa

beanstalk /bi:nstO:k/ 
stonka fazule

below /bI’l@U / pod; 
dole; nižšie

bridge /brIdZ/ most

broken /br@Uk@n/ 
rozbitý

cage /keIdZ/ klietka

cluck /klök/ kotkodákať

come back /köm ’b{k/ 
vrátiť sa

cow /kaU/ krava

cross /krÁs/ 
nazlostený; nahnevaný

down /döUn/ nešťastný

duckling /döklIÎ/ 
kačiatko

enormous /I’nO:m@s/ 
obrovský

everywhere /evrIwe@/ 
všade okolo

farmer /fA:m@/  
farmár; sedliak 

field /fi:ld/ pole

fun /fön/ zábava; 
zábavný

giant /dZaI@nt/ 
obrovský; veľký

goat /g@Ut/ koza 

great /greIt/ skvelý; 
úžasný; veľký

happen /h{p@n/ stať 
sa; prihodiť sa

hole /h@Ul/ diera

home /h@Um/ domov; 
doma

horse /hO:s/ kôň

house /haUs/ dom; 
domček

inside /InsaId/ vnútri; 
dovnútra

money /möni/ peniaze

nest /nest/ hniezdo

pick up /pIk öp/ 
zdvihnúť

pleased /pli:zd/ 
potešený; majúci 
radosť

poor /pU@/ chudobný

roar /rO:/ revať

roof /ru:f/ strecha

sell /sel/ predávať

sheep /Si:p/ ovca; ovce

show /S@U/ ukázať

son /sön/ syn

sound /saUnd/ zvuk

special /speSl/ 
špeciálny

stable /steIbl/ stajňa

surprised /s@’praIzd/ 
prekvapený

swan /swÁn/ labuť

take /teIk/ vziať; 
zabrať; trvať

terrible /terIbl/ veľmi 
zlý; strašný

time /taIm/ čas

top /tÁp/ vrch

tower /taU@/ veža

tractor /tr{kt@/ traktor

weekend /wi:k’end/ 
víkend

Lekcia 3 – People  
at work

belt /belt/ opasok; 
remeň

builder /bIld@/ stavbár

busy /bIzi/ 
zaneprázdnený; rušný

camera /k{m@r@/ 
fotoaparát

carpenter /kA:pInt@/ 
tesár

centimetre /sentImi:t@/ 
centimeter

different /dIfr@nt/ 
 iný; rozdielny

doctor /dÁkt@/ doktor; 
lekár

earphones /I@f@Unz/ 
slúchadlá

everything /evriTIÎ/ 
všetko

fire /faI@/ požiar; oheň

fireman /faI@m@n/ 
požiarnik

headset /hedset/ 
slúchadlá s 
mikrofónom

hear /hI@/ počuť

Použite tieto zoznamy slov ako pomôcku pri aktivitách a hrách na webovej stránke pre rodičov: 
(http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent).



This page has been downloaded from  
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

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

Zoznam slov: Úroveň 3

helicopter /helIkÁpt@/ 
helikoptéra

helmet /helm@t/ 
helma; ochranná prilba

high /haI/ vysoký; 
vysoko

hospital /hÁspItl/ 
nemocnica

job /dZÁb/ 
zamestnanie; práca

life guard /laIf gA:d/ 

plavčík

metre /mi:t@/ meter

microphone /maIkr@f@
Un/ mikrofón

mountain /maUntIn/ 
hora

nurse /nÆ:s/ zdravotná 
sestra; ošetrovateľka

painter /peInt@/ maliar

pay /peI/ (za)platiť

pilot /paIl@t/ pilot

pipe /paIp/ potrubie, 
rúra

plumber /plöm@/ 
inštalatér

pocket /pÁkIt/ vrecko

protect /pr@’tekt/ 
chrániť; ochraňovať

rich /rItS/ bohatý

say /seI/ povedať; 
hovoriť

speak /spi:k/ rozprávať

stay /steI/ zostať; 
pobyt; návšteva

thing /TIÎ/ vec

uniform /ju:nIfO:m/ 
uniforma

upside-down /öpsaId 
döUn/ naopak

useful /ju:sfl/ užitočný

watch /wÁtS/ hodinky 
(náramkové; vreckové)

wide /waId/ široký

woman /wUm@n/ žena

work /wÆ:k/ pracovať; 
práca

worried /wörId/ 
ustarostený; 
znepokojený

Lekcia 4 – Things  
we use

ago /@’g@U/ pred 
(časovo)

America /@’merIk@/ 
Amerika

axe /{ks/ sekera

careful /ke@f@l/ 
opatrný

channel /tS{nl/ 
program; kanál 
(televízny)

choose /tSu:z/ vybrať 
(si)

competition  
/kÁmp@’tISn/ súťaž

end /end/ koniec, 
končiť

enter /ent@/ vstúpiť

fetch /fetS/ ísť a 
priniesť; ísť pre

fold /f@Uld/ zložiť; 
prehnúť

grow /gr@U/ pestovať 
(rastliny); rásť

hammer /h{m@/ 
kladivo; kladivko

idea /aI’dI@/ nápad

instruction /In’strökSn/ 
inštrukcie; pokyny

keep /ki:p/ skladovať

metal /metl/ kov; 
kovový 

nails /neIlz/ nechty

near /nI@/ blízko; 
neďaleko

need /ni:d/ potrebovať

paper /peIp@/ papier; 
papierový

piece /pi:s/ kus; kúsok

pioneer /paI@’nI@/ 
pionier; objavovať

plastic /pl{stIk/ umelá 
hmota; plast; plastový

pot /pÁt/ hrniec

programme /pr@
Ugr{m/ program; 
relácia

put /pUt/ dať; postaviť; 
položiť čo kam

rope /r@Up/ lano

saw /sO:/ píla

skittles /skIt@lz/ kolky

sticky tape /stIki teIp/ 
lepiaca páska

string /strIÎ/ povraz; 
šnúra

travel /tr{vl/ cestovať; 
cestovanie

visitor /vIzIt@/ 
návštevník

wood /wUd/ drevo; 
les(ík)

wool /wUl/ vlna

word /wÆ:d/ slovo

year /jI@/ rok

Lekcia 5 – Sound  
and pictures

after /A:ft@/ po

bad /b{d/ zlý; strašný; 
škaredý

camera /k{m@r@/ 
fotoaparát; kamera

CD /si: ’di:/ CD; 
kompaktný disk

CD player /si:di: 
pleI@/ prehrávač 
kompaktných diskov

cheaper /tSi:p@/ 
lacnejší

colourful /köl@fl/ 
pestrý; farebný

cost /kÁst/ stáť (koľko 
peňazí)

cylinder /sIlInd@/ valec

dial /daI@l/ vytočiť

digital /dIdZItl/ 
digitálny

dirty /dÆ:ti/ špinavý

disc /dIsk/ kompaktný 
disk

expensive /Ik’spensIv/ 
nákladný; drahý

face /feIs/ obličaj; tvár

film /fIlm/ film

first /fÆ:st/ prvý; najprv

flat /fl{t/ rovina; 
rovný; plochý

gramophone /gr{m@f@
Un/ gramofón

invent /In’vent/ vynájsť

interview /Int@vju:/ 
rozhovor

iPod /AIpÁd/ iPod

machine /m@’Si:n/ stroj

mobile phone  
/m@UbaIl f@Un/ 
mobilný telefón; mobil

next /nekst/ nasledujúci

only /@Unli/ iba

phonograph  
/f@Un@grA:f/ fonograf

rap /r{p/ rap 
(rytmizovaná recitácia 
nahradzujúca spev)

record /rekO:d/ nahrať; 
nahrávať

round /raUnd/ okolo

screen /skri:n/ 
obrazovka

silly /sIli/ hlúpy
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singer /sIÎ@/ spevák

song /sÁÎ/ pesnička

together /t@’geD@/ 
spolu; spoločne

turn /tÆ:n/ točiť sa

video /vIdI@U/ 
nahrávať na video

video camera /vIdi@U 
k{m@ra/ video kamera

voice /vOIs/ hlas

Lekcia 6 – Winners!

address /@’dres/ 
adresa; bydlisko

amazing /@’meIzIÎ/ 
úžasný; ohromujúci

believe /bI’li:v/ veriť

brilliant /brIlI@nt/ 
vynikajúci; báječný; 
žiarivý

bronze /brÁnz/ bronz

congratulations 
/k@n’gr{tS@’leISn/ 
blahoprianie; gratulácia

cycling /saIklIÎ/ jazda 
na bicykli

each /i:tS/ každý

each other /i:tS ’öD@/ 
jeden druhému; 
navzájom

envelope /env@l@Up/ 
obálka

fall down /fO:l daUn/ 
spadnúť

favourite /feIvr@t/ 
obľúbený; najmilší

get /get/ dostať, 
obdŕžať

gymnastics  
/dZIm’n{stIks/ 
gymnastika

hope /h@Up/ nádej; 
dúfať

international  
/Int@’n{S@nl/ 
medzinárodný

judo /dZu:d@U/ džudo; 
judo

leave /li:v/ nechať

letter /let@/ list

luck /lök/ šťastie

medal /medl/ medaila

prize /praIz/ cena; výhra

remember /rI’memb@/ 
pamätať si

Russia /röS@/ Rusko

sailing /seIlIÎ/ 
plachtenie; plavba

send /send/ poslať

show jumping /S@U 
dZömpIÎ/ ukážkové 
skoky na koni

skiing /ski:IÎ/ lyžovanie

some /söm/ nejaký

too /tu:/ veľmi; príliš; 
tiež

track /tr{k/ trať; dráha

well /wel/ dobre; zdravý

win /wIn/ vyhrať; zvíťaziť

world /wÆ:ld/ svet

young /jöÎ/ mladý

Lekcia 7 – At the station

carriage /k{rIdZ/ vagón

dinosaur /daIn@sO:/ 
dinosaurus

engine /endZIn/ rušeň, 
lokomotíva

fight /faIt/ bojovať; 
zápasiť

get to /get t@/ dostať 
sa (kam/k čomu)

get away /get @’weI/ 
uniknúť

growl /graUl/ za/vrčať

homework  
/h@UmwÆ:k/ domáca 
úloha

hurry /höri/ ponáhľať sa

jeans /dZi:nz/ džiny; 
rifle

kiosk /ki:Ásk/ stánok; 
kiosk

like /laIk/ ako

luggage /lögIdZ/ 
batožina

must /möst/ musieť

passengers 
/p{sIndZ@z/ cestujúci

platform /pl{tfO:m/ 
nástupište

polite /p@’laIt/ zdvorilý

ready /redi/ 
pripravený; nachystaný

rule /ru:l/ pravidlo

rush /röS/ ponáhľať sa

slam /sl{m/ pribuchnúť

stop /stÁp/ zastaviť

strange /streIndZ/  
(po)divný; zvláštny

suitcase /su:tkeIs/ 
kufor; batožina

thief /Ti:f/ zlodej

ticket /tIkIt/ lístok

ticket office /tIkIt ÁfIs/ 
pokladňa, výdaj lístkov

tram /tr{m/ električka

trolley /trÁlI/ nákupný 
vozík

whistle /wIsl/ píšťalka

Lekcia 8 – In the mall

around /@’raUnd/ okolo

ask /A:sk/ pýtať sa; 
opýtať sa 

aunt /A:nt/ teta

café /c{feI/ kaviareň

catch /k{tS/ chytiť; 
chytať

cry /kraI/ plakať

drop /drÁp/ pustiť

earring /I@rIÎ/ 
náušnice

escalator /esk@leIt@/ 
pohyblivé schody; 
eskalátor

everyone /evriwön/ 
každý

find /faInd/ nájsť

float /fl@Ut/ plávať; 
vznášať sa (vo vode,  
vo vzduchu)

floor /flO:/ podlaha

into /Int@/ do

left (direction) /left/ 
vľavo

lift /lIft/ výťah

lose /lu:z/ stratiť

mall /mO:l/ AmE 
nákupné stredisko

mirror /mIr@/ zrkadlo

missing /mIsIÎ/ 
chýbajúci

outside /aUt’saId/ 
vonku

past /pA:st/ pri; popri

right (direction) /raIt/ 
vpravo

road /r@Ud/ cesta

run away /rön @’weI/ 
utiecť

scarf /skA:f/ šál

sob /sÁb/ vzlykať

spend /spend/ míňať 
(peniaze)

suddenly /södnli/ 
zrazu; náhle
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supermarket  
/su:p@mA:kIt/ 
supermarket

tear /tI@/ slza

uncle /öÎkl/ strýko

Lekcia 9 – Street 
shows

acrobat /{kr@b{t/ 
akrobat

actor /{kt@/ herec

air /e@/ vzduch

annoy /@’nOI/ 
otravovať; rušiť

another /@’nöD@/ ďalší; 
iný

artist /A:tIst/ výtvarník; 
umelec

because /bi’kÁz/ 
pretože

enjoy /In’dZOI/ tešiť sa 
z čoho; užívať si

fire blower /faI@ bl@U@/ 
fúkač ohňa

flame /feIm/ plameň; 
oheň

follow /fÁl@U/  
(na)sledovať

juggler /dZÁgl@/ 
žonglér

joy /dZOI/ radosť

mind out /maInd aUt/ 
dať pozor

musician /mju:’zISn/ 
hudobník

person /pÆ:sn/ osoba

puppet /pöpIt/ bábka

puppeteer /pöpI’tI@/ 
bábkar

square (market square) 
/mA:kIt skwe@/ 
námestie (obchodné 
námestie)

stall (market) /stO:l/
mA:kIt/ stánok

statue /st{tju:/ socha

stick /stIk/ palička; 
zápalka

stilt walker /wO:k@/ 
chodiť na chodúľoch

sure /SU@/ istý; iste

why /waI/ prečo

Lekcia 10 – London 
sights

baker /beIk@/ pekár

Big Ben /bIg/ Big Ben 
(veža v Londýne)

building /bIldIÎ/ 
budova

burn /bÆ:n/ horieť

close /kl@Uz/ zavrieť; 
zatvárať

cross /krÁs/ prejsť (cez)

every /evri/ každý

famous /feIm@s/ slávny

heavy /hevi/ ťažký; 
majúci veľkú hmotnosť

leave /li:v/ odísť; 
opustiť

mayor /me@/ starosta

other /öD@/ iný

pass /pAs/ prejsť 
(okolo, pomimo)

pull down /pUl daUn/ 
stiahnuť; strhnúť

rest /rest/ odpočinok

servant /sÆ:v@nt/ 
sluha; slúžka

start /stA:t/ začať

The London Eye  
/lönd@n aI/ London Eye

The Monument  
/mÁnjum@nt/ 
Monument

The Tower of London  
/taU@ @v lönd@n/ 
Tower of London

thousand /TaUznd/ 
tisíc

Tower Bridge  
/taU@ brIdZ/  
Tower Bridge

traffic /tr{fIk/ 
premávka

trip /trIp/ výlet; zájazd

weigh /weI/ vážiť; 
zvážiť

Lekcia 11 – World 
festivals

autumn /O:t@m/ jeseň

bring /brIÎ/ priniesť 
(si); vziať so sebou

China /tSaIn@/ Čína

day /deI/ deň 

emperor /emp@r@/ 
cisár

festival /festIvl/ 
slávnosť

fireworks /faI@wÆ:ks/ 
ohňostroj

giant /dZaI@nt/ 
obrovský; veľký

Japan /dZ@’p{n/ 
Japonsko

lantern /l{nt@n/ 
lampión

paw /pO:/ tlapka; 
pracka

same /same/ rovnaký

Scotland /skÁtl@nd/ 
Škótsko

season /si:zn/ ročné 
obdobie

shut /söt/ zavretý

slave /sleIv/ otrok; 
nevoľník

soldier /s@UldZ@/ vojak

Spain /speIn/ 
Španielsko

spring /sprIÎ/ jar

stream /stri:m/ potok

summer /söm@/ leto

theatre /TI@t@/ divadlo

thorn /TO:n/ tŕň

winter /wInt@/ zima

Lekcia 12 – Cities  
at night

close /kl@Uz/ blízko

Dubai /dU’baI/ Dubaj

fantastic /f{n’t{stIk/ 
fantastický; úžasný

France /frA:ns/ 
Francúzsko

get /get/ dostať; 
obdŕžať; získať

glittering /glIt@rIÎ/ 
žiarivý; lesklý

Moscow /mÁsk@U/ 
Moskva

New York /nju: j@:k/  
New York

Paris /p{rIs/ Paríž

shadow /S{d@U/ tieň

Shanghai /S{Î’haI/ 
Šanghaj

town /taUn/ mesto 

United Arab Emirates 
/jU'naItId '{r@b 
'em@r@ts/ Spojené 
arabské emiráty

United States of 
America /jU'naItId 
steIts @v @'merIk@/ 
Spojené štáty americké
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Lekcia 1 – School Clubs

act /{kt/ hrať (v 
divadle); (za)chovať sa

against /@’genst/ proti

animation  
/{nImeIS@n/ animácia

answer /A:ns@/  
(z)odpovedať; odpoveď

board /bO:d/ doska; 
tabuľa

break /breIk/ rozbiť 
(sa/si), zlomiť (sa/si)

broke /br@Uk/ na 
mizine; na dne

bubble /böbl/ bublina

captain /k{ptn/ kapitán

chess /tSes/ šachy

chess piece /tSes pi:s/ 
šachová figúrka

choir /kwaI@/ spevácky 
zbor

click /klIk/ stlačiť; 
cvaknúť; kliknúť

club /klöb/ klub

coach /k@UtS/ tréner; 
trénovať (niekoho)

come in /köm ’In/ 
vstúpiť; vojsť

concert /kÁns@t/ 
koncert

daughter /dO:t@/ dcéra

drama /drA:m@/ 
divadelná hra; dráma

excellent /eks@l@nt/ 
vynikajúci; skvelý; 
výborný

group /gru:p/ skupina

internet /Int@net/ 
internet

join /dZOIn/ pripojiť sa 
k; pridať sa k

kilometre /kI’lÁmIt@/ 
kilometer

kind /kaInd/  
láskavý; prívetivý; 
vľúdny

kindergarten  
/kInd@gA:tn/  
materská škôlka

lazy /leIzi/ lenivý

lose /lu:z/ prehrať; 
stratiť

move /mu:v/ (po)hnúť 
(sa)

next /nekst/ 
nasledujúci; ďalší

orchestra /O:kIstr@/ 
orchester

play /pleI/ hrať; 
divadelná hra 

practise /pr{ktIs/ 
cvičiť

program /pr@Ugr{m/ 
program

put on /pUt Án/ obliecť 
si; vziať na seba

record /rekO:d/ rekord 
(najlepší výsledok v 
športe)

referee /ref@’ri:/ 
rozhodca

seaweed /si:wi:d/ 
chaluha; morská riasa

second /sek@nd/  
druhý

team /ti:m/ tím; 
družstvo; mužstvo

tomorrow /t@’mÁr@U/ 
zajtra

too /tu:/ veľmi; príliš; 
tiež

try /traI/ skúsiť; 
pokúšať sa

website /websaIt/ 
internetová stránka

well /wel/ dobre; takže

Lekcia 2 – In the 
Theatre 

alone /@’l@Un/  
sám; samotný

anyone /eniwön/ 
ktokoľvek

basket /bA:skIt/ kôš; 
košík

beside /bI’saId/ vedľa

brave /breIv/ statočný; 
odvážny

bunch /böntS/ kytica; 
zväzok

button /bötn/ tlačidlo; 
gombík

cloak /kl@Uk/ plášť; 
zásterka (na zakrytie 
pravdy)

closed /kl@Uzd/ 
zavretý; zatvorený

copy /kÁpI/ kopírovať; 
opisovať

costume /kÁstju:m/ 
kostým; kroj

cupboard /köb@d/ 
skriňa, skrinka

curtain /kÆ:t@n/ záves

disappear /dIs@’pI@/ 
zmiznúť; stratiť sa

doorway /dO:weI/ 
dvere; vchod

edge /edZ/ hrana; 
okraj

feel /fi:l/ cítiť (sa)

felt /felt/ cítil

first /fÆ:st/ najprv; 
prvý 

forest /fÁrIst/  
les; prales

forget /f@’get/ 
zabudnúť

frightened /fraItnd/ 
vystrašený; vydesený

hood /hUd/ kapucňa

just /dZöst/ teraz 
(=práve pred chvíľou); 
práve

knock /nÁk/ (za)klopať

last /lA:st/ posledný; 
minulý

leapt /lept/ skočil; 
preskočil

light /laIt/ svetlo; 
osvetlenie

lovely /lövli/ pôvabný; 
príjemný

nightcap /naItk{p/ 
nočná čiapka

nothing /nöTIÎ/ nič

once /wöns/ raz

perform /p@’fO:m/ 
účinkovať; hrať

photocopier  
/f@Ut@U’kÁpI@/ 
kopírka; xerox

politely /p@’laItli/ 
zdvorilo

pound /paUnd/ libra

press /pres/ stisnúť; 
stlačiť (tlačidlo)

prop /prÁp/ podoprieť; 
opora

safe /seIf/ bezpečný

scenery /si:n@ri/ 
scenéria; výprava  
(v divadle)

scream /skri:m/  
(za)kričať; zarevať

Použite tieto zoznamy slov ako pomôcku pri aktivitách a hrách na webovej stránke pre rodičov: 
(http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent).
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script /skrIpt/ scenár

set off /set Áf/ vydať 
sa; vyraziť (na cestu)

shawl /SO:l/ šatka; šál

smell /smel/ pach; 
vôňa; ňuchať; (o)voňať

soon /su:n/ (čo)skoro; 
onedlho

stage /steIdZ/ javisko

thousand /TaUznd/ 
tisíc

twitch /twItS/ šklbať; 
mykať; poťahovať

way /weI/ cesta; 
spôsob

wolf /wUlf/ vlk

woodcutter /wUd/ 
drevorubač

work /wÆ:k/ pracovať; 
fungovať

worriedly /wörIdlI/ 
ustarostene; 
znepokojene

Lekcia 3 – Water Birds

adult /@’dölt/ dospelý

albatross /{lb@’trÁs/ 
albatros (vodný vták)

appear /@’pI@/ objaviť 
sa; javiť sa

argue /A:gju:/ 
polemizovať; hádať sa; 
diskutovať

baby /beIbi/ dieťa, 
batoľa

back /b{k/ chrbát

beak /bi:k/ zobák

both /b@UT/ obe; 
obidvaja

branch /brA:ntS/ konár

build /bIld/ postaviť; 
vybudovať

chick /tSIk/ kuriatko

clever /klev@/ bystrý; 
dôvtipný

cygnet /sIgn@t/ mladá 
labuť

danger /deIndZ@/ 
nebezpečenstvo

die /daI/ umrieť; 
zomrieť

disaster /dI’za:st@/ 
pohroma; katastrofa; 
nešťastie

dive /daIv/ potápať sa; 
skákať do vody

drown /draUn/ utopiť 
(sa)

Emperor penguin  
/emp@r@ peÎgwIn/ 
tučniak cisársky

feather /feD@/ pero; 
pierko

fit /fIt/ pasovať; sedieť 
(pri oblečení)

geese /gi:s/ husi

goose /gu:s/ hus 

gosling /gÁzlIÎ/ 
húsatko

grab /gr{b/ chňapnúť; 
popadnúť

graceful /greIsfl/ 
ladný; elegantný

gull /göl/ čajka

lake /leIk/ jazero

land /l{nd/ krajina; 
pristáť

lay /leI/ položiť; 
prestrieť (stôl)

life /laIf/ život

much /mötS/ veľa

net /net/ sieť

ocean /@USn/ oceán; 
more

parent /pe@r@nt/ rodič

penguin /peÎgwIn/ 
tučniak

put on /pUt Án/  
obliecť sa

ridiculous /rI’dIkjUl@s/ 
smiešny; absurdný

skin /skIn/ koža

toe /t@U/ prst (na 
nohe)

trap /tr{p/ chytiť (do 
pasce); pasca

twig /twIg/ vetvička

unfortunately  
/ön’fO:tS@n@tli/ (bohu)
žiaľ; nanešťastie

usually /ju:Zu@li/ 
zvyčajne; obyčajne

warm /wO:m/ teplý; 
teplo

webbed /webd/  
s plávacími blanami

wild /waIld/ divoký; 
divý

Lekcia 4 - Crafts

basket maker /bA:skIt 
meIk@/ košikár

bowl /b@Ul/ miska

bottom /bÁt@m/ dole; 
naspodku

candle /k{ndl/ sviečka

candle light  
/k{ndl laIt/  
svetlo sviečky

carefully /ke@f@li/ 
opatrne

clay /kleI/ hlina

cloth /klÁT/ tkanina; 
látka; utierka; obrus

coil /kOIl/ kotúč; zvitok

cool /ku:l/ studený; 
pokojný

craft /krA:ft/ remeslo; 
zručnosť

dip /dIp/ namočiť; 
namáčať

dry /draI/ suchý; sucho

finally /faIn@li/ 
nakoniec

gradually /gr{dZu@li/ 
postupne

hard /hA:d/ náročný; 
ťažký; tvrdý

heat /hi:t/ ohriať; teplo

knife /naIf/ nôž

loom /lu:m/ krosná; 
týčiť sa 

lump /lömp/ kúsok

mould /m@Uld/ forma 
(na odliatok/pečenie)

other /öD@/ iný

oven /övn/ rúra; pec

pan /p{n/ panvica

pinch /pIntS/ štipnúť; 
štípať

potter /pÁt@/ hrnčiar

pour /pO:/ (na)liať;  
(na)sypať

reeds /ri:dz/ trstina

shape /SeIp/ tvar

side /saId/ strana

smooth /smu:D/ 
hladký

soft /sÁft/ mäkký; hebký

squeak /skwi:k/  
(za)pišťať; (za)škrípať

thread /Tred/ vlákno; 
niť

vase /vA:z/ váza

wax /w{ks/ vosk

weave /wi:v/ tkať; 
pliesť (košík)

weaver /wi:v@/ tkáč; 
tkáčka

wheel /wi:l/ koleso; 
volant
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Lekcia 5 – All About  
a Show

active /{ktIv/ aktívny, 
energický

agree /@’gri:/ súhlasiť

alive /@’laIv/ živý

Arabian /@’reIbi@n/ 
arabský

army /A:mi/ armáda

attack /@’t{k/ 
napadnutie; útok; 
napadnúť

ballet /b{leI/ balet

battle /b{tl/ bitka

begin /bI’gIn/ začať; 
začínať

called /kO:ld/ nazývaný; 
ktorý sa volá

certainly /sÆ:tnli/ iste; 
samozrejme

change into /tSeIndZ 
Int@/ zmeniť, vymeniť; 
zmena

characters /k{r@kt@z/ 
znaky; symboly

Chinese /tSaI’ni:z/ 
čínsky; čínština; Číňan

country /köntri/ 
krajina; štát; vidiek

cover /köv@/ prikryť; 
(za)kryť

dancer /dA:ns@/ 
tanečník/ tanečnica

dream /dri:m/ snívať; 
sen; vysnívaný

excited /Ik’saItId/ 
vzrušený; rozrušený

evil /I:vl/ zlý; zlo

fall off /fO:l ’Áf/ 
spadnúť; opad(áv)ať 

fierce /fI@s/ 
neľútostný; zúrivý

fight /faIt/ bojovať; 
zápasiť

final /faIn@l/ posledný 

finish /fInIS/ dokončiť; 
ukončiť

gloomy /glu:mi/ 
temný; tmavý; 
chmúrny

hero /hI@r@U/ hrdina; 
idol

hour /aU@/ hodina

intelligent  
/In’telIdZ@nt/ 
inteligentný; bystrý

Japan /dZ@’p{n/ 
Japonsko

Japanese /dZ{p@’ni:z/ 
Japon/ec(ka); 
japonský; japončina

kill /kIl/ zabiť; zabíjať

loud /laUd/ hlasný; 
hlasno

mask /mA:sk/ maska

mice /maIs/ myši 
(množné číslo od: myš)

midnight /mIdnaIt/ 
polnoc

nutcracker /nötkr{k@/ 
luskáčik

on time /Án ’taIm/ 
(presne) načas

Palestine /p{l@staIn/ 
Palestína

performers 
/p@’fO:m@s/ účinkujúci

poster /p@Ust@/ plagát

prince /prIns/ knieža; 
princ; vládca

programme  
/pr@Ugr{m/ program

rehearsal /rI’hÆ:sl/ 
skúška; nácvik

Russian /röSn/ Rus/ka; 
ruský; ruština

show /S@U/ zábavné 
predstavenie

silent /saIl@nt/ tichý; 
málo zhovorčivý; 
pokojný

Spanish /sp{nIS/ 
španielsky; španielčina

spend /spend/ tráviť 
(čas); minúť (peniaze)

start /stA:t/ začať 

switch on /swItS ’Án/ 
zapnúť; spustiť

terrible /terIbl/ 
hrozný; strašný

total /t@Ut@l/ celkový; 
úplný

wooden /wUdn/ 
drevený; vyrobený z 
dreva

Lekcia 6 – Changes  
in Nature

awful /O:fl/ strašný; 
otrasný

beast /bi:st/ zviera; 
šelma

become /bI’köm/ stať 
sa

best /best/ najlepší; 
najlepšie

better /bet@/ lepší

bird of paradise /bÆ:d 
@v p{r@daIs/ rajka 
(vták)

butterfly /böt@flaI/ 
motýľ

caterpillar /k{t@pIl@/ 
húsenica

crumpled /krömpld/ 
pokrčený

delicate /delIk@t/ 
jemný; citlivý; 
delikátny

dragonfly /dr{g@nflaI/ 
vážka

fan /f{n/ vejár; fanúšik

feast /fi:st/ hody; 
sviatok

flash /fl{S/ blesk; 
záblesk; blikať

glow /gl@U/ žiariť

golden /g@Uld@n/ 
pozlátený

grow /gr@U/ (vy)rásť; 
pestovať 

guess /ges/ hádať; 
uhádnuť

hang /h{Î/ zavesiť; 
visieť

hide /haId/ schovať 
(sa); skryť (sa)

jaw /dZO:/ čeľusť

jewel /dZu:@l/ šperk; 
drahokam

larva /lA:v@/ larva

leaf /li:f/ list (stromu)

look for /lUk fO:/ 
hľadať

nature /neItS@/ príroda

nervous /nÆ:v@s/ 
nervózny; úzkostlivý

nice /naIs/ milý; 
príjemný (povahou); 
pekný

own /@Un/ vlastný; 
vlastniť

owner /@Un@/ majiteľ

painting /peIntIÎ/ 
maľba; obraz; 
maľovanie

pupa /pju:p@/ kukla

seed /si:d/ semeno; 
osiať 

sight /saIt/ pohľad; 
zrak; uvidieť; zbadať

spread /spred/ 
rozprestrieť; natrieť

tadpole /t{dpoUl/ 
žubrienka
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terrified /terIfaId/ 
vystrašený; vydesený

terrifying /terIfaIIÎ/ 
hrozný; strašný; 
strašidelný

true /tru:/ pravdivý

worm /wÆ:m/ červ; 
červík

worse /wÆ:s/ horší

worst /wÆ:st/ najhorší

wrinkled /rIÎkld/ 
vráskavý; pokrčený

Lekcia 7 – People  
of the World

among /@’möÎ/ medzi

Bedouin /beduIn/ 
beduín

capture /k{ptS@/ 
zajať; chytiť (zločinca)

complain /k@m’pleIn/ 
sťažovať sa

corn /kO:n/ kukurica

custom /köst@m/ zvyk; 
obyčaj; tradícia

desert /dez@t/ púšť

east /i:st/ východ

electricity /Ilek’trIsIti/ 
elektrina

explorer /Ik’splO:r@/ 
prieskumník; 
cestovateľ; bádateľ

falcon /fO:lk@n/ sokol

fighter /faIt@/ bojovník

frozen /fr@Uzn/ 
zamrznutý; mrazený

grass /grA:s/ tráva; 
trávnik

horrid /hÁrId/ 
odporný; protivný; 
hrozný

hunt /hönt/ pátrať; 
loviť

hurt /hÆ:t/ bolieť; 
zraniť

Incas /IÎk@z/ Inkovia

language /l{ÎgwIdZIz/ 
jazyk; spôsob 
vyjadrovania

modern /mÁdn/ 
moderný

museum /mju’zi:@m/ 
múzeum

nomads /n@Um{dz/ 
kočovníci; nomádi

north /nO:T/ sever

nowadays /naU@deIz/ 
dnes; teraz

pack up /p{k öp/ 
zbaliť (sa, si); prestať 
fungovať

part /pA:t/ časť

patterns /p{t@n/ vzory

Peru /p@’ru:/ Peru

plough /plaU/ pluh

powerful /paU@f@l/ 
mocný; silný

reindeer /reIndI@/ sob

ribbon /rIb@n/ stuha, 
mašľa

rude /ru:d/ hrubý; 
neslušný

rule over /ru:l @Uv@/ 
vládnuť nad

Sami /sA:mi/ Laponec

south /saUT/ juh

South America  
/saUT @’merIk@/  
južná Amerika

spin /spIn/ točiť (sa); 
krútiť (sa)

suspicious /s@’spIS@s/ 
podozrievavý; 
nedôverčivý

Tibetan /tI’bet@n/ 
Tibeťan

village /vIlIdZ/ dedina

watchful /wÁtSfl/ 
ostražitý, pozorný

west /west/ západ

wonderful /wönd@f@l/ 
nádherný

yak /j{k/ jak divý

Lekcia 8 – The Incas

band /b{nd/ kapela; 
skupina

beckon /bek@n/ (po)
kývnuť; dať znamenie

before /bI’fO:/ 
predtým ako

clearly /klI@li/ jasne; 
zreteľne; čisto

collar /kÁl@/ golier

command /k@’mA:nd/ 
prikázať

corner /kO:n@/ kút; roh 
(budovy)

courtyard /kO:tjA:d/ 
dvor; nádvorie

covered in /köv@d In/ 
pokrytý (čím)

crossroads  
/krÁsr@Udz/ križovatky

dawn /dO:n/ svitanie; 
svitať

dim /dIm/ tieniť, 
zacloniť

empty /emptI/ prázdny

fail /feIl/ neurobiť; 
prepadnúť (zo skúšky)

fine /faIn/ dobrý; 
jemný; kvalitný; 

forwards /fO:w@dz/ 
dopredu; vpred

get dressed /get drest/ 
obliecť sa

great /greIt/ skvelý; 
úžasný; veľký

hall /hO:l/ predsieň; 
hala

headdress /hed dres/ 
pokrývka hlavy; 
čelenka

hurriedly /höridli/ 
chvatne

important /Im’pO:tnt/ 
dôležitý

jewellery /dZu:@lri/ 
klenoty; šperky

lead /li:d/ viesť

lean /li:n/ oprieť sa

lost /lÁst/ stratený

message /mesIdZ/ 
odkaz; správa

messenger /mesIndZ@/ 
posol; kuriér

middle /mIdl/ stredný

moment /m@Um@nt/  
okamih; chvíľa; 
moment

narrow /n{r@U/  
úzky; zúžiť

nod /nÁd/ (pri)kývnuť

palace /p{lIs/ palác

passage /p{sIdZ/ 
pasáž; úryvok

rare /re@/ vzácny; 
zriedkavý

repeat /rI’pi:t/ 
opakovať;  
povedať  /napísa’/  
urobiť znova

roundabout  
/raUnd@baUt/  
kruhový objazd

shadowy /S{d@Ui/ 
nejasný; tienistý

shield /Si:ld/ štít 
(výzbroj)

spear /spI@/ oštep; 
kopija
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step /step/ krok; 
kráčať

surprise /s@’praIz/ 
prekvapiť; 
prekvapenie

sword /sO:d/ meč

task /tA:sk/ úloha

throne /Tr@Un/ trón

tunic /tju:nIk/ tunika; 
plášť

wake up /weIk öp/ 
prebrať (sa); prebudiť 
(sa)

whisper /wIsp@/  
(po)šepkať; šepot

Lekcia 9 – Chinese 
Inventions

block /blÁk/ kocka; 
panelák

cocoon /k@’ku:n/ 
zámotok

compass /kömp@s/ 
kompas

completely 
/k@m’pli:tli/ celkom; 
úplne

definitely /def@n@tli/ 
určite; rozhodne

discover /dIs’köv@/ 
objaviť

discovery  
/dIs’köv@rI/  
objav; zistenie; 
odhalenie

display /dI’spleI/ 
ukážka; vystaviť; 
ukázať

dye /daI/ farba; 
nafarbiť

explode /Ik’spl@Ud/ 
vybuchnúť; explodovať

flame /feIm/ plameň; 
žiara; oheň

gunpowder  
/gönpaUd@/ pušný 
prach

ink /IÎk/ atrament

invention /In’venSn/ 
vynález

just /dZöst/ iba; len; 
práve

kind of /kaInd @v/ 
akosi; druh niečoho

map /m{p/ mapa; 
plán (mesta)

melt /melt/ rozpustiť 
(sa); roztopiť (sa)

mix /mIks/ (z)miešať 
(sa); zmes

mixture /mIkstS@/ 
zmes

needle /ni:dl/ ihla; 
ihlica

papyrus /p@’paIr@s/ 
papyrus

picnic /pIknIk/ piknik

printing /prIntIÎ/ 
tlačiť; tlač

problem /prÁbl@m/ 
problém

salt /sO:lt/ soľ

scientist /saI@ntIst/ 
vedec; prírodovedec

silk /sIlk/ hodváb; 
hodvábny

silkworm /sIlkwÆ:m/ 
húsenica priadky 
morušovej

still /stIl/ dosiaľ; (ešte) 
stále

woodblock /wUdblÁk/ 
drevorez; drevoryt

wrap /r{p/ (za)baliť; 
obal

Lekcia 10 – Space 
Travel

Africa /{frIk@/ Afrika

almost /O:lm@Ust/ 
takmer

around /@’raUnd/ 
okolo

arrive /@’raIv/ prísť; 
priletieť; pristáť

astronaut /{str@nO:t / 
kozmonaut

board /bO:d/ doska; 
tabuľa

born /bO:n/ narodený

call /kO:l/ telefonovať; 
volať; (z)volanie

call sign /kO:l saIn/ 
identifikačný volací 
znak

cheap /tSi:p/ lacný

commander 
/k@’mA:nder/ veliteľ 
(vojenský)

continue /k@n’tInju:/ 
pokračovať

cosmonaut  
/kÁzm@nO:t/ 
kozmonaut

delighted /dI’laItId/ 
byť potešený; byť 
nadšený 

description  
/dI’skrIpSn/ opis

drive /draIv/ viesť 
(auto); jazda

driver /draIv@/ šofér; 
vodič

during /djU@rIÎ/ počas

education /edZU’keISn/ 
výchova; vzdelávanie; 
(dosiahnuté) vzdelanie

engineer /endZI’nI@/ 
inžinier; technik

exploration  
/ekspl@’reISn/ 
prieskum;  
(pre)bádanie 

factory /f{kt@ri/ 
továreň

fit /fIt/ v dobrej 
kondícii

flight /flaIt/ let

free time /fri: ’taIm/ 
voľný čas

hard /hA:d/ náročný; 
ťažký; tvrdý

husband /hözb@nd/ 
manžel; muž

journey /dZÆ:ni/ cesta

kilogram /kIl@gr{m/ 
kilogram

last /lA:st/ trvať; 
posledný; minulý

lift off /lIft ’Áf/ 
vzlietnuť + vzniesť sa

marry orbit /m{ri 
O:bIt/ obežná dráha

parachute /p{r@Su:t/ 
padák

past /pA:st/  
v minulosti; minulý čas

planet /pl{nIt/ 
planéta

receive /rI’si:v/ prijať; 
dostať

return /rI’tÆ:n/ vrátiť 
sa; spiatočný (lístok)

satellite /s{t@laIt/ 
satelit; družica

sky-dive /skaI daIv/ 
skákať s padákom

spacecraft  
/speIskrA:ft/ kozmická 
loď

take back /teIk b{k/ 
zobrať naspäť

Zoznam slov: Úroveň 4
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take off /teIk ’Áf/ 
vzlietnuť; vyzliecť (si)

test /test/ test; 
testovať

train /treIn/ trénovať

war-time /wO: taIm/ 
čas vojny

Lekcia 11 – Life in  
the North

antler /{ntl@/ parohy

area /e@ri@/ oblasť; 
územie

beard /bI@d/ brada

border /bO:d@/ hranica

carve /kA:v/ vyrezávať

coast /k@Ust/ pobrežie; 
breh

fair /fe@/ blond (vlasy)

Finland /fInl@nd/ 
Fínsko

fisherman /fIS@m@n/ 
rybár

fringe /frIndZ/ okraj; 
lemovanie; ofina

fur /fÆ:/ srsť; kožušina; 
kožuch

match /m{tS/ zápas; 
zápalka; zladiť 

meat /mi:t/ mäso

nation /neISn/ národ

national /n{S@nl/ 
celoštátny; národný

newspaper  
/nju:speIp@/ noviny

nil /nIl/ nula; nič; 
žiadny

northern /nO:D@n/ 
severný

Norway /nO:weI/ 
Nórsko

once /wöns/ 
jedenkrát; raz

proud /praUd/ hrdý; 
pyšný

radio /reIdi@U/ rádio

score /skO:/ skóre; 
skórovať

ski /ski:/ lyžovať

sledge /sledZ/ sánky

snow scooter  
/sn@U sku:t@/  
snežný skúter

Sweden /swi:d@n/ 
Švédsko

tool /tu:l/ nástroj; 
náradie

Lekcia 12 – A Desert 
Oasis

4x4 (four by four)  
/fO: baI fO:/ štyri krát 
štyri

adventure /@d’ventS@/ 
dobrodružstvo

amazed /@’meIzd/ 
ohromený; úžasný

archaeologist  
/A:ki’Ál@dZIst/ 
archeológ

boring /bO:rIÎ/ nudný; 
otravný

camel /k{ml/ ťava

train /treIn/ vlak

date /deIt/ datľa

date palm /deIt pA:m/ 
datľovník (palma)

dentist /dentIst/ 
zubár; zubný lekár

disappointed  
/dIs@’pOIntId/ 
sklamaný

distant /dIst@nt/ 
ďaleký; vzdialený

exclaim /Iks’kleIm/ 
zvolať; vykríknuť

fall over /fO:l ’@Uv@/ 
spadnúť (na zem)

furniture /fÆ:nItS@/ 
nábytok

further /fÆ:D@/ ďalší; 
vzdialenejší; ďalej

hum /höm/ bzučať

kneel /ni:l/  
(po)kľaknúť (si)

lid /lId/ viečko; 
vrchnák

look after /lUk A:ft@/ 
starať sa

oasis /@U’eIsIs/ oáza

palm tree /pA:m tri:/ 
palma

professor /pr@’fes@/ 
profesor

pyramid /pIr@mId/ 
pyramída

ruins /ru:Inz/ trosky; 
zrúcanina

sand dunes  
/s{nd dju:nz/ 
piesočné duny

slide /slaId/ kĺzať; 
skĺznuť

souvenirs /su:v@’nI@z/ 
suveníry

stare /ste@/ uprene 
hľadieť; zízať

steal /sti:l/ (u)kradnúť

suspiciously  
/s@’spIS@sli/ 
podozrivo; 
podozrievavo

torch /tO:tS/ baterka

tourists /tU@rIsts/ 
turisti

treasure /treZ@/ poklad

tricky /trIkI/ zložitý; 
náročný; ľstivý

valuable /v{lju@bl/ 
cenný; hodnotný

Zoznam slov: Úroveň 4
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Lekcia 1 – A journey 
to adventure

age /eIdZ/ vek

ankle /{Îkl/ členok

armchair /A:mtSe@/ 
kreslo; fotel

bandage /b{ndIdZ/ 
obväz; ovíjadlo; 
obväzovať

dolls /dAlz/ bábiky

escape /I’skeIp/ utiecť; 
uniknúť

event /I’vent/ udalosť; 
podujatie

grandad /gr{nd{d/ 
starký; dedko (rodina)

great (good) /greIt/ 
skvelý; ohromný

history /hIst@ri/ dejiny; 
história; dejepis

hit /hIt/ šláger/hit  
(v hudbe); úder; náraz

inventor /Invent@/ 
vynálezca; objaviteľ

maid /meId/ panna; 
slúžka; služobná;

noisily /nOIzili/ veľmi 
nahlas; hlučne

ordinary /O:dnri/ 
normálny; bežný; 
obyčajný

play (to play with 
something) /pleI/ hrať; 
hra; zápas (športový)

proudly /praUdli/ hrdo; 
pyšne

rang /r{Î/ zvonil; 
zvonili (min.čas od 
“ring”)

reading /rI:dIÎ/ 
čítanie; čítací; čítajúci

setting /setIÎ/ 
prostredie; 
umiestnenie; 
nastavenie

shake /SeIk/ triasť (sa); 
otras

shook /Su:k/ zatriasol; 
triasol sa (min.č. od 
“shake”)

surprise /s@’praIz/ 
prekvapiť; 
prekvapenie

take place /teIk pleIs/ 
prihodiť sa;  
uskutočniť sa

telephone  
/telIf@Un/ telefón;  
(za)telefonovať

widen /waIdn/ rozšíriť 
(sa); zväčšiť (sa)

Lekcia 2 – In the 
mountains

ache /eIk/ bolesť; 
bolieť; túžiť

boulder /b@Uld@/ 
balvan (zaoblený)

breeze /bri:z/ vánok

calm /kA:m/ pokojný; 
tichý; pokoj

cave /keIv/ jaskyňa

cliff /klIf/ útes; zráz; 
bralo

exhausted /Ig’zO:stId/ 
vyčerpaný

family /f{m@li/ rodina; 
rodinný

glacier /gl{si@/ 
ľadovec

guide (a person who 
shows the way) /gaId/ 
sprievodca (človek, 
alebo kniha)

hours /aU@z/ hodiny; 
pracovný čas

incredible /In’kred@bl/ 
neuveriteľný

massive /m{sIv/ 
masívny; obrovský; 
mohutný

meadow /med@U/ lúka; 
lúčny

mountains /maUntInz/ 
hory

mountainside  
/maUntInsaId/ úbočie; 
horský svah

peak (the top of a 
mountain) /pi:k/ 
vrchol; najvyšší bod 
hory

quite /kwaIt/ celkom; 
úplne; načisto

ravine /r@’vi:n/ roklina; 
výmoľ; prielom

remind /rI’maInd/ 
pripomenúť tienistý; 
pochybný

shady /SeIdI/ nečestný

splash /spl{S/ 
pošpliechať; škvrna; 
čľapot

steady /stedI/ stály; 
pevný; stabilný

steeply /sti:plI/ strmo

Switzerland  
/swIts@l@nd/ 
Švajčiarsko

tinkle (to make a 
sound like a small 
bell) /tInkl@/ cengať; 
cvengot; rinčať

walk /wO:k/ ísť; chodiť 
(pešo)

walking /wO:kIÎ/ 
chúdza; pešia turistika

waterfall /wO:t@fO:l/ 
vodopád

Lekcia 3 – Tunnels  
and bridges

arch /A:tS/ oblúk; 
klenba

beam /bi:m/ lúč; trám; 
nosník

boring (cutting)  
/bO:rIÎ/ nudný; 
otravný

bridge /brIdZ/ most

cable (very strong 
rope) /keIbl/ kábel

clear away /kli:r @weI/ 
odstrániť; rozptýliť sa; 
zmiznúť

concrete /kÁn’kri:t/ 
betón

crane /kreIn/ žeriav; 
žeriavový; dvíhať 
žeriavom

designed by /dIzAInd 
bAI/ navrhnutý (kým); 
naprojektovaný

dug /dög/ kopal; 
kopaný; (min.č. a 
trpné príč. od “dig”)

earth /Æ:T/ zem; 
zemeguľa

engineers /endZI’nI@/ 
inžinieri; strojári

Iran /IrA:n/ Irán; 
iránsky

length /leÎT/ dĺžka

level /levl/ úroveň

Zoznam slov: Úroveň 5

Použite tieto zoznamy slov ako pomôcku pri aktivitách a hrách na webovej stránke pre rodičov: 
(http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent).
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lower /l@U@/ nižší

railway /reIlweI/ 
železničná trať; 
železnica

simple /sImpl/ 
jednoduchý ; prostý

support /s@’pO:t/ 
podpora; podporovať; 
nosník; podpera

weight /weIt/ váha

wood /wUd/ drevo, 
les(ík)

Lekcia 4 – Astonishing 
structures

America /@’merIk@/ 
Amerika

Asia /eIS@/ Ázia

astonishing 
/@’stÁnISIÎ/ udivujúci; 
ohromujúci

breath /breT/ dych

China /tSaIn@/ Čína

clear /klI@/ čistý; jasný

column /kÁl@m/ stĺp; 
stĺpec

culture /költS@/ 
kultúra

ever /ev@/ niekdy; 
vôbec; nikdy

except /Ik’sept/ okrem

forever /f@’rev@/ 
navždy; nastálo; 
naveky

funfair /fönfe@/ 
lunapark; púť

gift shop /gIft SAp/ 
obchod s darček. 
predmetmi; suveníry

never /nev@/ nikdy

precious /preS@s/ 
vzácny; cenný; drahý 

ride /raId/ ísť / jazdiť 
na niečom, niečím 

staircase /ste@keIs/ 
schodisko

structure /ströktS@/ 
štruktúra; stavba

stunning /stönIÎ/ 
senzačný; ohromujúci

sugary /SUg@rI/ 
sladený cukrom

tip (advice) /tIp/ tip; 
rada; poučenie

tour /tU@/ cesta; 
zájazd; prehliadka

treat /tri:t/ ošetriť; 
spracovať; vyjednať

view /vju:/ výhľad; 
rozhľad; pohľad

Lekcia 5 – A story from 
the ancient world

ancient /eInS@nt/ 
starobylý; staroveký; 
starožitný

creature /krI:tS@/ tvor; 
bytosť; netvor

dragon /dr{g@n/ drak; 
šarkan

dreadful /dredf@l/ 
hrozný; strašný; 
obávaný

escape /I’skeIp/ útek; 
únik; výskok

Greece /gri:s/ Grécko

Greek /gri:k/ grécky; 
gréčtina

hero /hI@r@U/ hrdina; 
idol

horrifying /hÁrIfaIIÎ/ 
desivý; hrozný

looking /lUkIÎ/ 
hľadanie; pozerajúci

mast /mA:st/ sťažeň

made of /meId @v/ 
vyrobené z

metal /metl/ kov; 
kovový

reach (arrive) /ri:tS/ 
doraziť, prícestovať 
(niekam)

rock /rÁk/ kolísať, 
húpať (sa)

row /raU/ hádka; spor

sail (cloth on a ship)  
/seIl/ plaviť sa; plachta 
(lodná)

scene /si:n/ scéna; 
výstup; krajina

tear (to pull apart)  
/tI@/ slza

voyage /vOIIdZ/ 
plavba; cesta

Lekcia 6 – A legend 
from the ancient 
world

amazement  
/@’meIzm@nt/ 
úžas; prekvapenie; 
ohromenie; údiv

daring /de@rIÎ/ 
odvaha; odvážny

darkness /dA:kn@s/ 
temnota; tma

despair /dI’spe@/ 
zúfalstvo; beznádej

drag /dr{g/ vliecť; 
vláčiť

exciting /Ik’saItIÎ/ 
zaujímavý

faint (a faint sound)  
/feInt/ omdlieť; stratiť 
vedomie

fear /fI@/ strach

hideous /hIdI@s/ 
škaredý; odporný; 
ohavný; príšerný

keep out /ki:p aUt/  
nevstupovať;  
vyhýbať sa

magnificent 
/m{g’nIfIsnt/ 
nádherný; skvelý; 
skvostný

silence /saIl@ns/ ticho

special effects  
/speSl I’fekts/  
zvláštne efekty

story /stO:rI/ príbeh

truth /tru:T/ pravda

vast /vA:st/ rozľahlý; 
rozsiahly

victorious /vIk’tO:ri@s/ 
víťazný; triumfálny

warning /wO:nIÎ/ 
varovanie

weary /we@ri/ 
vyčerpaný; unavený

wonder /wönd@/ 
čudovať sa; diviť sa; 
zázrak; úžas

Lekcia 7 - Newspapers

action /{kSn/ akcia; 
opatrenie; čin, dej

ages (a long time)  
/eIdZIz/ celá večnosť

balcony /b{lk@ni/ 
balkón

blanket /bl{ÎkIt/ 
prikrývka; deka

block (flats) /blÁk/ 
kváder; blok (aj 
domov); klát; uzavrieť

body /bÁdi/ telo; trup

bully /bUli/ týrať; 
zastrašovať; šikanovať

climber /klaIm@/ 
(horo)lezec; skalolezec 
šplhúň; kariérista

climbed /klaImd/ 
vyliezol; vyšplhal

connect /k@’nekt/ 
spojiť; pripojiť
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decide /dI’saId/ 
rozhodnúť sa

disaster /dI’za:st@/ 
pohroma; katastrófa; 
nešťastie

editor /edIt@/ editor; 
vydavateľ; korektor

fed up (bored) /fed ’öp/ 
otrávený; znechutený

ground floor  
/graUnd flO:/ prízemie

headline /hedlaIn/ 
titulok; nadpis

hospital /hÁspItl/ 
nemocnica

injure /IndZ@/ zraniť; 
poraniť

injury /IndZ@rI/ 
zranenie; úraz; ujma

jealous /dZel@s/ 
žiarlivý; závistlivý

kit /kIt/ balíček; sada

lane (a narrow lane)  
/leIn/ ulička

lucky /lökI/ (be ~) mať 
šťastie

mistake /mI’steIk/ 
chyba

mountains /maUntInz/ 
hory

prevent /prI’vent/ 
zamedziť; brániť; 
predchádzať (čomu)

recover /rI’köv@/ 
uzdraviť sa;  
vzchopiť sa

reporter /rI’pO:t@/ 
reportér; spravodaj; 
hlásateľ

rescue /reskju:/ 
zachrábiť; záchrana

revenge /rI’vendZ/ 
pomsta; odplata

scene /si:n/ scéna; 
výjav; dejisko

search /sÆ:tS/  
(pre)hľadať; pátrať 
pvyhľadávací

separate /sep@r@t/ 
oddelený

top floor /tÁp flO:/ 
horné poschodie

unconscious  
/ön’kÁnS@s/  
v bezvedomí

Lekcia 8 – Radio and 
television

applaud /@’plO:d/ 
tlieskať; schvalovať

carry on (continue) 
/k{ri Án/ pokračovať

champion /tS{mpi@n/ 
víťaz; šampión; 
preborník

chat show /tS{t S@U/ 
televízna/rozhlasová 
beseda (so známymi 
osobnosťami)

conversation  
/kÁnv@’seISn/ 
konverzácia;  
(roz)hovor

couple /köpl/ pár; 
dvojica (ľudí žijúcich 
spolu); manželská pár

crime /kraIm/ zločin

entertainment  
/ent@’teInm@nt/ 
zábava

entertaining  
/ent@’teInIÎ/ 
prijímanie hostí; 
zábavný

funny /föni/ zábavný; 
smiešny; komický; 
žartovný

get rid of /get rId @v/ 
zbaviť sa

give up /gIv öp/ vzdať 
sa; prestať

guest /gest/ hosť; 
návštevník
happiness /h{pIn@s/ 
šťastie; spokojnosť
host (noun) /h@Ust/ 
hostiteľ; usporiadateľ
host (verb) /h@Ust/ 
moderovať; uvádzať
interview (noun) 
/Int@vju:/ pohovor; 
rozhovor; rozprava
interview (verb) 
/Int@vju:/ interview; 
robiť rozhovor  
(s niekým)
laughed /lA:fd/ smial 
sa; smiali sa
mess /mes/ 
neporiadok; zmätok; 
špina; svinčík
modest /mÁdIst/ 
skromný; rozumný
nonsense /nÁns@ns/ 
nezmysel; hlúposť
obviously /ÁbvI@slI/  
zjavne; očividne; 
samozrejme 
Olympics /@’lImpIks/ 
olympiáda; olympiády
out loud /aUt laUd/ 
nahlas; hlasno
popular /pÁpjUl@/ 
obľúbený; populárny; 
všeobecne rozšírený
programme /pr@Ugr{m/ 
program; relácia; 
osnova (učebná)
radio /reIdi@U/ rádio
radio studio /reIdi@U 
stju:di@U/ rozhlasové 
štúdiou
represent /reprI’zent/ 
reprezentovať; 
predstavovať
skate /skeIt/ 
korčuľovať (sa); 
korčule

solo /s@Ul@U/ 
samostatný; sólový

solve /sÁlv/ (vy)riešiť; 
(roz)lúštiť

sound /saUnd/ zvuk

show /S@U/ výstava; 
prehliadka; ukážka 
zábavný program

star (person) /stA:/ 
hviezda

studio /stju:dI@U/ 
ateliér

Lekcia 9 – Deep sea 
animals

aquarium  
/@’kwe@ri@m/ 
akvárium

control /k@n’tr@Ul/  
riadiť; kontrola; 
dohľad

creature /krI:tS@/ 
stvorenie

discovered by  
/dIs’köv@d bAI/ 
objavený (niekým)

discovery /dIs’köv@rI/  
objav; zistenie; 
odhalenie

electric /I’lektrIk/ 
elektrický

fascinated by 
/f{sIneItId bAI/ 
očarený; fascinovaný 
(niekým)

gloom /glu:m/ šero; 
prítmie

grunt /grönt/ 
chrochtať; zavrčať; 
odseknúť

hairy /he@ri/ chlpatý

lily /lIli/ ľalia; ľaliový; 
konvalinková vôňa

operate /Áp@reIt/ 
operovať; vykonávať; 
obsluhovať
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sponge /spöndZ/ huba 
(umývacia)

squid /skwId/ sépia

tentacle /tent@kl/ 
chápadlo; tykadlo

wave /weIv/  
(za)mávať; vlna

Lekcia 10 – Deep  
sea exploration

anchor /{Îk@/ ukotviť; 
zakotviť

beautiful /bju:tIfl/ 
krásny

crush (to squash)  
/kröS/ láska (milovaný 
človek)

deep /di:p/ hlboký

dive /daIv/ potápať sa; 
skákať do vody

dolphin /dÁlfIn/ delfín

fascinating 
/f{sIneItIÎ/ očarujúci; 
strhujúci

kingdom /kIÎd@m/ 
kráľovstvo

octopus /Ákt@p@s/ 
chobotnica

plume (a long, large 
feather) /plu:m/  
perie/pero (ozdobné); 
chochol; zdobiť perím

record /rI’kO:d/ 
zaznamenať, nahrať

robot /r@Ub@t/ robot

smoke /sm@Uk/ fajčiť

survey /sÆ:veI/ 
prieskum (verejnej 
mienky)

tricky /trIkI/ zložitý; 
spletitý; zradný; ľativý; 
delikátny; rafinovaný

tubeworm (a sea 
creature that lives in 
a tube) /tju:bwÆ:m/ 
potrubný červ (morský 
živočích)

whale /weIl/ veľryba

worm /wÆ:m/ červ

Lekcia 11 – Helping 
other people

alien /eIlI@n/ 
mimozemšťan, 
návštevbík (z inej 
planéty)

British /brItIS/ Brit/ka; 
britský

burn down /bÆ:n ’daUn/  
zhorieť

camp /k{mp/ táboriť; 
tábor

Central America  
/sentr@l @merIk@/ 
Stredná Amerika

change /tSeIndZ/ 
zmeniť; vymeniť; 
zmena

crazy /kreIzi/ šialený; 
bláznivý

difficulty /dIfIk@lti/ 
problém; ťažkost

disease /dI’zi:z/ 
choroba; nemoc; 
porucha

face /feIs/ smerovať; 
čeliť

germ /dZÆ:m/ baktéria

heroine /h@’r@UIn/ 
hrdinka

kind (she is kind)  
/kaInd/ láaskavý; 
prívetivý; vľúdny

nurse /nÆ:s/ zdravotná 
sestra; ošetrovateľka

own (belonging to 
someone) /@Un/ 
vlastní; vlastniť

patient /peIS@nt/ 
trpezlivý

rebuild /ri:’bIld/ 
nanovo postaviť; 
prestavať

sick /sIk/ chorý; na 
zvracanie

university  
/ju:nI’vÆ:sIti/ 
univerzita; vysoká 
škola; univerzitný

well-known /wel’n@Un/ 
známy; populárny

wounded /wu:ndId/ 
(z)ranený; (z)ranil

Lekcia 12 – Saving 
other people

Alaska /@löska/ Aljaška

blizzard /blIz@d/ 
fujavica; metelica; 
snehová búrka

bravely /breIvli/ 
odvážne

expanse /Iksp{ns/ 
rozloha; rozľahlý 
priestor

freezing /fri:zIÎ/ 
mrazivý; ľadový

gale /geIl/ víchrica

husky dog /höski dAg/ 
eskimácky pes; husky

ice floe (a large area of 
ice that floats on the 
ocean) ľadová kryha 
(rozsiahla plocha ľadu 
plávajúca oceánom)

infect /In’fekt/ nakaziť; 
infikovať

lead dog /li:d dAg/ 
vedúci (vodiaci) pes

less /les/ menší; menej

mercy /mÆ:si/ 
zľutovanie; súcit; 
odpustenie; milosť

more /mO:/ viac

need /ni:d/ potrebovať

raging /reIdZIÎ/ 
vysoký; silný; prudký

relay (relay race)  
/ri:leI/ štafeta; prenos

route /ru:t/ cesta; 
smer cesty; trať; trasa

snowstorm  
/sn@UstO:m/ fujavica; 
metelica; víchrica

stranded /str{ndId/ 
uviaznutý; opustený

strength /streÎT/ sila

succeed /s@k’si:d/  
mať úspech; späť; 
podariť sa

tangle up /t{Îl öp/ 
zamotať; zauzliť

treat (medical) /tri:t/ 
liečiť
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Lekcia 1 – Heat in  
the Earth

active (active volcano) 
/{ktIv/ aktívny, 
energický

crater /kreIt@r/ kráter

dangerous /deIndZ@r@s/ 
nebezpečný

diary /daI@ri/ vreckový 
kalendár; zápisník; 
denník

dragon /dr{g@n/ drak

erupt /I’röpt/ 
vybuchnúť; začať soptiť

fountain /faUnt@n/ 
fontána; prameň

geyser /gi:z@r/ gejzír

glacier /gl{si@/ ľadovec

guide (a person who 
shows the way) /gaId/ 
sprievodca

hot spring /hÁt sprIÎ/ 
horúci prameň

Iceland /aIsl@nd/ Island

lava /lÁ:v@/ láva

mud /möd/ blato

peculiar /pI’kju:lI@/ 
čudesný; príznačný

plane (an airplane)  
/pleIn/ lietadlo

rare /re@/ vzácny; 
riedky

rough /röf/ drsný; 
hrubý

spectacular  
/spek’t{kjUl@/ 
veľkolepý; honosný

steam /sti:m/ variť  
v pare; para

student /stju:d@nt/ 
študent/-ka

tap (plumbing) /t{p/ 
kohútik; pípa

terrifying /terIfaIIÎ/ 
hrozivý; strašný; 
strašidelný

thrilling /TrIlIÎ/ 
vzrušujúci; napínavý

tomato /t@’mA:t@U/ 
paradajka

tomorrow /t@’mÁr@U/ 
zajtra

travel /tr{vl/ cestovať; 
cestovanie

volcano /vÁl’keIn@U/ 
sopka

weird /wI@d/ tajuplný; 
tajomný; divný

wildlife /waIldlaIf/ 
divočina; divoká 
príroda

Lekcia 2 – Energy 
from nature

barrier (a fence or 
wall) /b{ri@/ prekážka; 
bariéra

battery /b{tri/ batéria

blade /bleId/ žiletka; 
čepielka

calculator /k{lkjUleIt@/ 
kalkulačka

coast /k@Ust/ pobrežie

discuss /dIs’kös/ 
diskutovať; zhovárať sa

energy /en@dZi/ 
energia; sila

explanation  
/ekspl@’neISn/ 
vysvetlenie; 
objasnenie

face /feIs/ smerovať; 
čeliť

interested in  
/Intr@stId In/ 
zaujímajúci sa o niečo

natural /n{tS@r@l/ 
prirodzený; prírodný

power (noun) /paU@/ 
sila; moc

power (verb) /paU@/ 
sila; moc

reflect /rI’flekt/ 
odrážať; vyjadrovať

renewable /rI’nju:@bl/  
obnoviteľný; 
vymeniteľný

run out (end) /rön ’aUt/ 
vybehnúť

solar cell /sÁl@ sel/ 
solárny článok

solar power /sÁl@ paU@/  
slnečná (solárna) 
energia

steam /sti:m/ variť  
v pare; para

tide /taId/ príliv a odliv

tide power /taId paU@/ 
sila/energia prílivu 
(odlivu)

wave power /weIv 
paU@/ sila/energia vlny

windmill /wIndmIl/ 
veterný mlyn

wind power  
/wInd paU@/ veterná 
energia; sila vetra

Lekcia 3 – What is 
going to happen next

adventure /@d’ventS@/ 
dobrodružstvo

ate (past tense of eat) 
/eIt/ jedol; jedli  
(min. čas od eat)

bank (river) /b{Îk/ 
breh; nábrežie 

belong /bI’lÁÎ/ patriť 
(niekomu); náležať

borrow /bÁr@U/  
(vy)požičať si

briefcase /bri:fkeIs/ 
aktovka na dokumenty

dead /ded/ mŕtvy; 
zomrelý

event /I’vent/ udalosť

exciting /Ik’saItIÎ/ 
zaujímavý

expect /Ik’spekt/ 
očakávať; 
predpokladať

fact /f{kt/ skutočnosť; 
fakt

in fact /In f{kt/  
v skutočnosti; vlastne

felt /felt/ cítil (min.č. 
of feel); plsť; plsťový

flow (the water flows) 
/fl@U/ tiecť; tok (vody)

food /fu:d/ jedlo; 
strava

fuss /fös/ hluk; panika; 
rozruch

gap /g{p/ medzera

gasp /gA:sp/  
ťažko/prerývane 
dýchať; lapať po dychu

imagine /I’m{dZIn/ 
predstaviť si; myslieť si

iron (metal) /aI@n/ 
železo; žehliť; žehlička

lock /lÁk/ (u)zamknúť

mystery /mIst@ri/ 
záhada; tajomstvo

mysterious /mI’stI@rI@s/ 
tajomný; tajuplný; 
záhadný

Použite tieto zoznamy slov ako pomôcku pri aktivitách a hrách na webovej stránke pre rodičov: 
(http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent).



This page has been downloaded from  
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

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

promise /prÁmIs/ sľub; 
dať sľub; sľúbiť

relief /rI’li:f/ úľava; 
uľahčenie

rusty /rösti/ 
skorodovaný; hrdzavý

season /si:zn/ nočné 
obdobie

shudder /Söd@/ 
zachvieť sa; triaška; 
chvenie

sigh /saI/ vzdychnúť 
si; povedať s 
povzdychom

single /sIÎgl/ 
slobodný/-á

temper /temp@/ 
nálada; povaha

trapped /tr{pd/ 
uväznený

underneath /önd@’ni:T/ 
pod; naspodku

walk /wO:k/ ísť; chodiť 
(pešo)

Lekcia 4 – Forest 
animals in danger

about /@’baUt/ okolo; 
asi

advice /@d’vaIs/ rada

bamboo /b{mbu:/ 
bambus

bear /be@/ znášať; 
vydržať

cry (call out) /kraI/ 
plakať; kričať

cut down /köt dAun/ 
znížiť; skrátiť; posekať

dead /ded/ mŕtvy; 
zomrelý

destroy /dI’strOI/ zničiť

eat /i:t/ jesť

endangered  
/In’deInZ@d/ ohrozený

fearful /fI@f@l/ bojazlivý; 
strašný; hrozný

fearless /fI@l@s/ 
nebojácny

file (fact file) /faIl/ 
súbor

food /fu:d/ jedlo; 
strava

fortunately  
/fO:tS@n@tli/ našťastie

habitat /h{bIt{t/ 
miesto výskytu 
(zvierat, rastlín)

kangaroo /k{Îg@’ru:/ 
klokan

koala bear /k@UA:l@ 
be@/ medvedík koala

panda /p{nd@/ panda

pitch (football) /pItS/ 
hrisko

pretend /prI’tend/ 
predstierať

repeat /rI’pi:t/ 
opakovať; povedať/
napísať/znovu urobiť

rhyme /raIm/ rým; 
rýmovať sa; veršovať

risk /rIsk/ risk; 
nebezpečie

at risk /rIsk/  
v nebezpečí; v ohrození

safety /seIfti/ 
bezpečie; bezpečnosť

timid /tImId/ plachý; 
bojazlivý

Lekcia 5 - Patterns

agree /@’gri:/ súhlasiť

altogether /O:lt@’geD@/ 
dohromady

ancient /eInS@nt/ 
starobylý; staroveký

beautiful /bju:tIfl/ 
krásny

blouse /blaUz/ 
halenka; blúzka

brain /breIn/ mozog

complete /k@m’pli:t/ 
doplniť

complicated  
/kÁmplI’keItId/ 
zložitý; komplikovaný

countryside  
/köntrisaId/ vidiek

cruel /kru:@l/ krutý; 
ukrutný

exactly /Ig’z{ktli/ 
presne

heading (title) /hedIÎ/ 
nadpis; záhlavie

information  
/Inf@’meISn/ 
informácia

love /löv/ milovať;  
mať rád

meaning /mi:nIÎ/ 
význam; zmysel

opinion /@’pInI@n/ 
názor; stanovisko

opposite /Áp@zIt/ 
opačný; opak

paragraph /p{r@grA:f/ 
podstavec

pattern /p{t@n/ vzor

plain /pleIn/ bez vzoru

represent /reprI’zent/ 
reprezentovať; 
predstavovať (niečo)

rubbish /röbIS/ 
odpadky; smeti

skill /skIl/ zručnosť; 
šikovnosť

strength /streÎT/ sila

title /taItl/ názov

traditional /tr@’dIS@nl/ 
tradičný

village /vIlIdZ/  
dedina

waste /weIst/ plytvať; 
mrhať

waste of time  
/weIst @v taIm/ strata 
času; mrhanie časom

zoo /zu:/ zoologická 
záhrada; zoo

Lekcia 6 – What is  
in a play

airport /e@pO:t/ letisko

breathlessly  
/breTl@sli/ bez dychu; 
so zatajeným dychom

comic /kÁmIk/ 
humorný; komik

confidently  
/kÁnfId@nt/ s istotou; 
presvedčene; sebaisto

designer /dI’zaIn@/ 
návrhár; grafik; 
výtvarník

cotton /kÁtn/ bavlna; 
bavlník; bavlnená 
tkanina

fancy dress  
/f{nsi dres/ maškarný 
kostým

fashion /f{Sn/ móda

fluffy /flöfI/ 
nadýchaný; páperovitý; 
načechraný

gorgeous /gO:dZ@s/ 
nádherný; skvelý

leather /leD@/ koža

match /m{tS/ nájsť 
prvok do páru; hodiť 
sa k niečomu; zápas

nephew /nefju:/ 
synovec

niece /ni:s/ neter

patterned /p{t@nd/ 
vzorkovaný

plot (in a story) /plÁt/ 
zápletka

Zoznam slov: Úroveň 6
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project (a piece of 
work) /prÁdZekt/ 
projekt; návrh; plán; 
projektovať; plánovať

sari /sA:ri/ sárí 
(oblečenie Hindu.žien)

shy /SaI/ plachý; 
nesmelý; hanblivý

silky /’sIlki/ hodvábny; 
jemný; mäkký

stage directions  
/steIdZ d@’rekSnz/ 
divadelná réžia; 
scénická poznámka

sort out /sO:t aUt/ 
vytriediť

Lekcia 7 – Let’s visit 
Tahiti

activity /{k’tIvIti/ 
činnosť; aktivita

arrange /@’reIndZ/ 
upraviť; usporiadať

attractive /@’tr{ktIv/ 
atraktívny; príťažlivý; 
príjemný

calm /kA:m/ pokojný; 
tichý; ticho

canoe /k@’nu:/ kánoe

clear /klI@/ čistý; jasný

crown /kraUn/ 
korunovať

cute /kju:t/ roztomilý; 
rozkošný

effect /I’fekt/ účinok; 
uskutočniť; vykonať

encourage /In’körIdZ/ 
povzbudiť

explore /Ik’splO:/  
(pre)skúmať

flowers /flaU@z/ 
kvetiny

girl /gÆ:l/ dievča; 
dievčina

hidden /hIdn/ skrytý; 
utajený

island /aIl@nd/ ostrov; 
ostrovček

lagoon /l@’gu:n/ 
lagúna; jazierko

lend /lend/ (za)požičať

made /meId/ 
vyrobený; urobený; 
spravil

man /m{n/ muž; 
človek

meet /mi:t/ zoznámiť 
sa; stretnúť sa

pathway /pA:TweI/ 
cestička pre peších

persuade /p@’sweId/ 
presvedčiť; 
presviedčať

reef /ri:f/ útes; bralo; 
skala

showed /S@Ud/ 
ukázal(i); ukázalo sa

sparkling /spA:klIÎ/ 
iskrivý; šumivý

surf /sÆ:f/ príboj; 
vlnobitie

turquoise /tÆ:kwOIz/ 
tyrkysový

volcanic /vÁl’k{nIk/ 
sopečný

wise /waIs/ múdry

(knowing a lot)  
/’n@UIÎ @ lÁt/ veľmi 
znalý, skúsený, zbehlý

Lekcia 8 – Two heroes

arrival /@’raIvl/ príjazd; 
príchod

arrow /{r@U/ šíp

bow (bow and arrow)  
/baU/ luk (luk a šíp)

bury /beri/ pochovať

chief /tSi:f/ náčelník

don’t mind  
/d@Unt maInd/ nevadí

fear /fI@/ strach

gentle /dZentl/ 
vznešený; urodzený

harm /hA:m/ poškodiť; 
ublížiť

hate /heIt/ nenávidieť; 
neznášať

heart /hA:t/ srdce; 
srdečný

hideous /hIdI@s/ 
ohavný; ohyzdný; 
odporný

horror /hÁr@/ hrôza; 
zdesenie

kindly /’kaIndli/ 
láskavo; milo; vľúdne

law /lO:/ právo; zákon

legend /ledZ@nd/ 
legenda

meanwhile /mi:nwaIl/ 
zatiaľ; v priebehu; 
počas

mind /maInd/ myseľ; 
rozum

native /neItIv/ 
domorodec

nation /neISn/ národ

neighbour /neIb@/ 
sused(-ka)

opposite /Áp@zIt/ 
opačný; opak

part (role) /pA:t/ rola; 
úloha (divadelná)

peace /pi:s/ mier; 
pokoj; pohoda

sadness /s{dn@s/ 
smútok

stranger /streIndZ@/ 
cudzí / neznámy 
človek

tribe /traIb/ 
(domorodý) kmeň; 
klan

truth /tru:T/ pravda

ugliness /’öglin@s/ 
ohyzdnosť; hnus; 
podlosť; škaredosť

warrior /wÁrI@/ 
bojovník; vojak; hrdina

weapons /wep@nz/ 
zbrane

wisely /waIzli/ múdro; 
rozumne

Lekcia 9 – Doctors 
then and now

ambulance  
/{mbjUl@ns/ sanitka

divide /dI’vaId/  
(roz)deliť

drain /dreIn/ vyčerpať

European /jU@r@’pi:@n/ 
Európan; európsky

factual /f{ktS@l/ 
reálny; konkrétny; 
skutočný

fell /fel/ min. čas od 
“fall” - spadnúť

fresh /freS/ čerstvý; 
osviežujúci

health /helT/ zdravie

healthy /helTi/ zdravý

hurt /hÆ:t/ bolieť; 
zraniť

instructions  
/In’strökSnz/ 
inštrukcie; pokyny

instruments  
/Instr@m@nts/ nástroje; 
náradie; náčinie

illness /Iln@s/ chorý; 
nezdravý

knee /ni:/ koleno
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medicine (field)  
/meds@n/ medicína; 
lekárstvo; čary; kúzlo

Middle East /mIdl i:st/ 
Stredný Východ

obvious /ÁbvI@s/ 
zjavný; očividný; ľahko 
viditeľný

operations  
/Áp@’reISns/ operácie; 
prevádzka; operačný

pain /peIn/ bolesť; 
bolesti

properly /prÁp@li/ 
poriadne

school /sku:l/ škola

sheets (bed) /Si:ts/ 
prestieradlo, plachta 
(na posteli)

surgeon /sÆ:dZn/ 
chirurg

touch /tötS/ kontakt; 
dotyk

treat (medical) /tri:t/ 
liečiť

treatment /tri:tm@nt/ 
liečba

walking /wO:kIÎ/ pešia 
turistika; chôdza

ward /wO:d/ oddelenie 
nemocnice, väzenia 
apod.

wrong /rÁÎ/ zlý; 
nesprávny; chybný

go wrong /g@U ’rÁÎ/ 
pokaziť sa

Lekcia 10 – Forest 
plants and trees

anxious /{ÎkS@s/ 
dychtivý; úzkostlivý; 
naplnený obavami

bark (of a tree) /bA:k/ 
kôra (stromu)

blood /blöd/ krv

bone /b@Un/ kosť

bud (flower) /böd/ 
pupenec; očko (na 
kvete)

calm /kA:m/ pokojný; 
tichý; pokoj; ticho

cure /kjU@/ (vy)liečiť

fed up (bored)  
/fed ’öp/ otrávený; 
nahnevaný

fever /fi:v@/ horúčka; 
zimnica; vzrušenie

forever /f@’rev@/ 
navždy; nastálo

hate /heIt/ nenávidieť; 
neznášať

life /laIf/ život

life cycle /laIf saIkl/ 
životný cyklus; 
životnosť

light /laIt/ ľahký

medicine /meds@n/ 
lieky; liečiť, podať 
liečivo

normally /nO:m@li/ 
obyčajne; normálne

painkiller /peInkIl@/ 
liek na bolesť

passage /p{sIdZ/ 
článok; úryvok; pasáž

secret passage /si:kr@t 
p{sIdZ/ tajná chodba

petals /pet@lz/ okvetné 
lístky; lupene

plants /plA:nts/ 
rastliny; rastlinstvo; 
továrne

process /pr@Uses/  
spracovať; 
spracovávať; proces

recently /ri:s@ntlI/ 
v poslednej dobe; 
nedávno

root (of a plant or 
tree) /ru:t/ koreň

serious /sI@rI@s/ vážny; 
úprimný; skutočný

shoot /Su:t/ strieľať; 
vystreliť

sore /sO:/ boľavý

stem /stem/ stonka; 
stopka; kmeň

tablet /t{blIt/ 
tabletka; pilulka; 
prášok

throat /Tr@Ut/ hrdlo

torch (a light you 
carry often operated 
by batteries) /tO:tS/ 
baterka; pochodeň

years /jI@z/ roky

Lekcia 11 – Find out 
about sports

board /bO:d/ doska; 
tabuľa; fošna; panel

chart /tSA:t/ tabuľka; 
rebríček (hudobný)

compete /k@mpi:t/ 
súperiť; súťažiť; závodiť

competition  
/kÁmp@’tISn/ súťaž

downhill /daUnhIl/ 
zjazdový

elbow /elb@U/ lakeť

elbow pad /elb@U 
p{d/ chránič lakťov; 
vykrojenie na lakte

equipment  
/I’kwIpm@nt/ 
vybavenie; výbava

extreme /Ik’stri:m/ 
nesmierny; extrémny

feet /fi:t/ nohy 
(chodidlá)

fixed /fIkst/ pevný; 
upevnený

fool (silly person) /fu:l/ 
debil; idiot; pochábeľ; 
blázon; hlupák

freestyle /fri:staIl/ 
voľný spôsob 
(plávanie)

goggles /gÁglz/ 
(ochranné) okuliare

height /haIt/ výška

kite /kaIt/ (papierový) 
drak

kite surfer /kaIt sÆ:f@/  
ten, kto púšťa 
(papierového) draka

knee /ni:/ koleno

kneepad /ni:p{d/ 
chránič kolien

life jacket /laIf dZ{kIt/ 
záchranná vesta

Olympic /@’lImpIk/ 
olympijský

people /pi:pl/ ľudia

protective /pr@’tektIv/ 
ochranný(-á, -é); 
obranný

puzzle /pözld/ hádanka; 
rébus; hlavolam; 
skladačka; záhada

ramp /r{mp/ rampa; 
naklonená plošina; 
nájazd

rough (water) /röf/ 
drsný; hrubý

skis /ski:z/ lyže

snowboarding  
/sn@U’bO:dIÎ/ jazda na 
snowboarde

spectator /spek’teIt@/ 
divák

speed (noun) /spi:d/ 
rýchlosť

speed (verb) /spi:d/ 
rýchlosť

steep /sti:p/ strmý; 
prudký; náhly

take place /teIk pleIs/  
prohodiť sa; 
uskutočniť sa
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tie /taI/ kravata; 
viazanka

time /taIm/ čas

twist /twIst/ (za)krútiť; 
otočiť (sa)

winter /wInt@/ zima

Lekcia 12 – I saw  
the race!

astonished /@’stÁnISt/ 
užasnutý

bee /bi:/ včela

bench /bentS/ lavička; 
lavica

champion /tS{mpi@n/ 
víťaz; šampión; 
majster (v športe)

chat /tS{t/ hovoriť; 
zhovárať sa

cheer /tSI@/ prevolávať 
na slávu

cheerio /tSI@ri’@U/ 
nazdar; servus; maj sa

commentator  
/kÁm@nteIt@/ 
komentátor

compete /k@mpi:t/ 
súperiť; súťažiť; 
závodiť

competition  
/kÁmp@’tISn/ súťaž

desperate /desp@r@t/ 
zúfalo túžiť po

dim /dIm/ tieniť; 
zacloniť

expect /Ik’spekt/ 
očakávať; 
predpokladať

fascination 
/f{sI’neIS@n/ 
okúzlenie; očarenie; 
uchvátenie

gasp /gA:sp/ ťažko/
prerývane dýchať; 
lapať po dychu

glare /gle@/ (oslnivo) 
žiariť

grandstand  
/gr{ndst{nd/ hlavná 
tribúna

groan /gr@Un/ ston; 
úpenie; stenanie; 
nariekať; úpenie 

hesitate /hezIteIt/ 
váhať

hug /hög/ objímať sa

kicked /kIkd/ (vy)kopol

miss (not see) /mIs/ 
prehliadnuť; nezbadať

shade /SeId/ tieň; 
prítmie

sigh /saI/ vzdychnúť 
si; povedať s 
povzdychom

team /ti:m/ tím; 
skupina; družstvo

viewing box  
/vju:IÎ bÁks/ 
predvádzacia 
miestnosť

suppose /s@’p@Uz/  
domnievať sa; 
predpokladať

upstairs /öp’ste@z/ 
na poschodie; na 
poschodí

won /wön/ vyhral 
(min.č. od win); 
vyhraný
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