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New Inside Out Pre-Intermediate  

Unit 1 

about L]DÄ~ríL= okolo; asi 
actually Lôâípì]äáL= vlastne 
amaze L]DãÉfòL= ohromiť; ohúriť 
at least L]í=DäáWëíL= najmenej; aspoň 
banker LÄôÏâ]L= bankár 
break the law LÄêÉfâ=a]=DälWL= porušiť zákon 
breeze LÄêáWòL= vánok 
call LâlWäL= telefonovať; volať 
carefully LâÉ]Ñ]äáL= opatrne 
choose LípìWòL= vybrať (si) 
close friend Lâä]rë=DÑêÉåÇL= blízky priateľ 
decision LÇfDëfwåL= rozhodnutie 
earn L‰WåL= zarobiť; zarábať 
exercise LÉâë]ë~fòL= cvičiť (o tele) 
fashionable LÑôpå]ÄäL= módny 
feel down LÑáWä=DÇ~råL= cítiť sa mizerne 
be focused on 
yourself 

LÑ]râ]ëíL= byť zameraný na seba 

follow a trend LÑflä]r=]=íêÉåÇL= ísť s trendom, módou; 
"byť in" 

forehead LÑlWÜÉÇL= čelo 
friendly LÑêÉåÇäáL= priateľský 
have a go LÜôî=]=DÖ]rL= vyskúšať čo 
hear of LÜf]ê=]îL= počuť o 
identify L~fDÇÉåífÑ~fL= rozpoznať 
initial LfDåfpäL= začiatočný; počiatočný 
joke LÇw]râL= vtip 
learner Lä‰Wå]L= žiak, študent, poslucháč; 

(ten, kto sa niečo učí) 
left-handed LäÉÑí=DÜôåÇfÇL= ľavák; ľavoruký 
like best Lä~fâ=ÄÉëíL= mať najradšej (niečo) 
local Lä]râäL= miestny 
maiden name LãÉfÇå=åÉfãL= rodné meno (meno matky 

za slobodna) 
make a good 
impression 

LãÉfâ=]=ÖrÇ=
fãDéêÉp]åL=

urobiť (zanechať) dobrý 
dojem 

meaning LãáWåfÏL= význam; zmysel 
memorable LãÉã]ê]ÄäL= pamätný 
memory LãÉã]êáL= pamäť 
middle-aged LãfÇä=DÉfÇwÇL= stredného veku 
name LåÉfãL= meno 
name sb after 
sb/sth 

LåÉfã=^WÑí]L= pomenovať niekoho 
(niečo) podľa 
niekoho/niečoho 

nature LåÉfíp]L= príroda 
notebook Lå]ríÄrâL= zápisník; diár 
nowadays Lå~r]ÇÉfòL= dnes 
original L]DêfÇwfåäL= pôvodný; originálny 
parking ticket Lé~êâfÏ=ífâfíL= parkovací lístok 
pay attention LéÉf=]DíÉåpåL= všímať si; dávať pozor 
popular Léfléàrä]L= obľúbený; populárny 
really Lêf]äáL= naozaj; skutočne 
recent LêáWëåíL= nedávny; nový 
record LêfDâlWÇL= zaznamenať; nahrať 
religious LêfDäfÇw]ëL= nábožný; náboženský 
remember LêfDãÉãÄ]L= pamätať si 
retired LÄáW=êfDí~f]ÇL= (be ~) byť v dôchodku 
review LêfDîàìWL= prehľad; recenzia 

shopping mall LpfléfÏ=ãôäL= nákupné stredisko 
(niekoľko obchodov) 

shy Lp~fL= plachý; hanblivý; nesmelý 
side of the family Lë~fÇ=]î=a]=

Ñôã]äáL=
strana v rodine 
(napr.otcova, alebo 
mamina strana) 

speak out LëéáWâ=~ríL= hovoriť otvorene (bez 
obalu); hovoriť nahlas 

staff Lëí~WÑL= zamestnanci 
stay in touch LëíÉf=få=Dí¾ípL= zostať v kontakte 
step LëíÉéL= krok 
stressed LëíêÉëíL= stresovaný 
subtitles Lë¾Äí~fíäòL= titulky 
survey Lë‰WîÉfL= prieskum (verejnej 

mienky) 
taste LíÉfëíL= chuť; ochutnať 
the past La]=é^WëíL= minulosť 
train LíêÉfåL= trénovať 
trend LíêÉåÇL= smer; tendencia 
typical LíféfâäL= typický 
unfortunately L¾åDÑlWíp]å]íäáL= bohužiaľ; nanešťastie 
unusual L¾åDàìWwì]äL= neobvyklý 
visualise Lîfwì]ä~fòL= predstaviť si; vyvolať si 

obraz (v mysli) 
wonder Lï¾åÇ]L= diviť sa 
aunt L^WåíL= teta 
boyfriend LÄlfÑêÉåÇL= priateľ; milenec 
brother LÄê¾a]L= brat 
brother-in-law LÄê¾a]êfåälWL= švagor 
children LípfäÇê]åL= deti (j.č. child -dieťa) 
cousin Lâ¾òåL= bratanec; sesternica 
daughter LÇlWí]L= dcéra 
ex-husband LÉâë=Ü¾òÄ]åÇL= bývalý manžel; ex-manžel
ex-wife LÉâë=ï~fÑL= bývalá manželka; ex-

manželka 
father LÑ^Wa]L= otec 
father-in-law LÑ^Wa]êfåälWL= svokor 
girlfriend LÖ‰WäÑêÉåÇL= priateľka; milenka 
granddaughter LÖêôåÇlWí]L= vnučka 
grandfather LÖêôåÑ^Wa]L= starý otec 
grandmother LÖêôåã¾a]L= stará mama 
grandson LÖêôåë¾åL= vnuk 
great grandfather LÖêÉfí=ÖêôåÑ^Wa]L=prastarý otec 
great grandmotherLÖêÉfí=Öêôåã¾a]L=prastará mama 
half-brother LÜ^WÑÄê¾a]L= brat (majúci jedného 

spoločného rodiča) 
half-sister LÜ^WÑëfëí]L= sestra (majúca jedného 

spoločného rodiča) 
mother Lã¾a]L= matka 
mother-in-law Lã¾a]êfåälWL= svokra 
nephew LåÉÑàìWL= synovec 
niece LåáWëL= neter 
parents LéÉ]ê]åíëL= rodičia 
partner Lé^Wíå]L= partner; partnerka 
relative LêÉä]ífîL= príbuzný; priazeň 
sister Lëfëí]L= sestra 
sister-in-law Lëfëí]êfåälWL= švagriná 
son Lë¾åL= syn 
stepfather LëíÉéÑ^Wa]L= nevlastný otec; otčim 
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stepmother LëíÉéã¾a]L= nevlastná matka; 
macocha 

twin LíïfåL= dvojča 
uncle L¾ÏâäL= strýko 

Unit 2 

adventure L]ÇDîÉåíp]L= dobrodružstvo 
air conditioning LÉ]=â]åDÇfpåáÏL= klimatizácia 
architecture L^WâfíÉâíp]L= architektúra; 

architektonický sloh 
buzzing LÄ¾òáÏL= bzučiaci 
contrast Lâflåíê^WëíL= kontrast; rozpor 
currency Lâ¾ê]åëáL= mena 
dance floor LÇ^Wåë=DÑälWL= tanečný parket 
delicious LÇfDäfp]ëL= lahodný 
go diving LÖ]r=Ç~fîfÏL= ísť sa potápať 
do everything 
wrong 

LÇìW=ÉîêfqfÏ=DêflÏL= robiť všetko zle 

dream holiday LÇêáWã=ÜfläfÇÉfL= vysnívaná dovolenka 
energetic LÉå]DÇwÉífâL= čulý; aktívny; energický 
enjoy yourself LfåDÇwlf=à]ëÉäÑL= Dobre sa bav! 
enough LfDå¾ÑL= dosť; dostatočne 
excitement LfâDë~fíã]åíL= vzrušenie 
fall in love LÑlWä=få=ä¾îL= zamilovať sa 
fire LÑ~f]L= požiar; oheň 
flamingo LÑä]DãfåÖ]rL= plameniak 
freezing LÑêáWòfÏL= mrazivý; ľadový 
go back LÖ]r=ÄôâL= ísť naspäť; vrátiť sa 
good fun LÖrÇ=Ñ¾åL= byť dobrý spoločník 
hate LÜÉfíL= nenávidieť; neznášať 
hippo LÜfé]rL= hroch 
hot spring LÜflí=ëéêfÏL= horúci prameň 
ice L~fëL= ľad 
island L~fä]åÇL= ostrov; ostrovček 
I'm kidding LâfÇfÏL= Srandujem. Iba žartujem. 
leave sb in peace LäáWî=ë¾ãÄ]Çf=få=

DéáWëL=
nechať koho na pokoji 

lion Lä~f]åL= lev 
be a long way 
from 

= byť ďaleko od 

lucky Lä¾âfL= (be ~) mať šťastie 
a mixture of  L]=ãfâëíp]ê=]îL= zmes čoho 
nightlife Lå~fíä~fÑL= nočný život 
noodles LåìWÇäòL= cestoviny; niťovky 
on your own Lflå=à]=]råL= sám 
originally L]DêfÇw]åäáL= pôvodom; pôvodne 
peace and quiet LéáWë=(]åÇ=âï~f]íL=kľud a ticho 
plenty of LéäÉåíf=D]îL= veľa; mnoho 
quality of life Lâïläfíá=]î=ä~fÑL= kvalita života; životná 

úroveň 
relax LêfDäôâëL= uvoľniť (sa) 
scenery LëáWå]êáL= výprava (v divadle); 

krajina; príroda 
seat LëáWíL= sedadlo; miesto 
shop till you drop Lpflé=ífä=àìW=DÇêfléL=nakupovať do vyčerpania 
spectacular LëéÉâDíôâàrä]L= veľkolepý; honosný 
traffic LíêôÑfâL= dopravný/pouličný ruch; 

premávka 
have trouble 
doing 

LÜôî=íê¾Ää=ÇìWfÏL= mať problém urobiť niečo 

up-to-date L¾éí]DÇÉfíL= moderný; súčasný 
welcome LïÉäâ]ãL= uvítať; privítať (koho kde) 
welcoming LïÉäâ]ãfÏL= láskavý; srdečný 

without a doubt Lïfa~rí=]=Ç~ríL= bez pochýb; bez 
pochybností 

beautiful LÄàìWífÑäL= krásny 
big LÄfÖL= veľký 
boring LÄlWêfÏL= nudný; otravný 
clean LâäáWåL= upratať; upratovať; čistý 
crowded Lâê~rÇfÇL= preplnený 
dirty LÇ‰WíáL= špinavý 
dull LÇ¾äL= nezaujímavý; jednotvárny 
exciting LfâDë~fífÏL= vzrušujúci 
expensive LfâDëéÉåëfîL= nákladný; drahý 
fabulous LÑôÄà]ä]ëL= vynikajúci 
hot LÜflíL= horúci; horúco 
humid LÜàìWãfÇL= vlhký 
interesting Lfåíê]ëífÏL= zaujímavý 
lovely Lä¾îäáL= pôvabný; príjemný 
modern LãflÇåL= moderný 
noisy LålfòáL= hlučný 
polluted Lé]DäìWífÇL= znečistený 
romantic Lê]rDãôåífâL= romantický 
small LëãlWäL= malý 
spectacular LëéÉâDíôâàrä]L= veľkolepý; honosný 
centre LëÉåí]L= centrum; stred 
north LålWqL= sever 
north-east LålWq=áWëíL= severovýchod 
north-west LålWq=ïÉëíL= severozápad 
south Lë~rqL= juh 
south-east Lë~rq=áWëíL= juhovýchod 
south-west Lë~rq=ïÉëíL= juhozápad 
east LáWëíL= východ 
west LïÉëíL= západ 
art gallery L^Wí=Öôä]êáL= obrazáreň; galéria 
bar LÄ^WL= bar 
beach LÄáWípL= pláž; morský breh 
bridge LÄêfÇwL= most 
canal Lâ]DåôäL= kanál; prieplav 
car park Lâ^W=é^WâL= parkovisko 
castle Lâ^WëäL= hrad; zámok 
cathedral Lâ]DqáWÇê]äL= katedrála 
church Líp‰WípL= kostol; cirkev 
fountain LÑ~råí]åL= fontána; prameň 
high-rise buildings LÜ~f=ê~fò=ÄfäÇfÏL= výšková budova 
hill LÜfäL= kopec; pahorok 
library Lä~fÄê]êáL= knižnica 
mosque LãflëâL= mešita 
museum LãàìDòáW]ãL= múzeum 
park Lé^WâL= park 
restaurant LêÉëí]êflåíL= reštaurácia 
sea LëáWL= more 
shopping centre LpfléfÏ=ëÉåí]L= nákupné stredisko 

(niekoľko obchodov) 
square LëâïÉ]L= námestie; štvorec 
statue LëíôíàìWL= socha 
theatre Lqf]í]L= divadlo 

Unit 3 

affair L]DÑÉ]L= pomer; aféra 
cameraman Lâôã]ê]ãôåL= kameraman 
canteen LâôåDíáWåL= jedáleň 
cellar LëÉä]L= pivnica 
collection Lâ]DäÉâpåL= zbierka; kolekcia 
contestant Lâ]åDíÉëí]åíL= súťažiaci;   
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correctly Lâ]DêÉâíäáL= správne; bezchybne 
doorstep LÇlWëíÉéL= prah; schod pred dverami 
film LÑfäãL= film 
filming LÑfäãfÏL= filmovanie 
find out LÑ~fåÇ=~ríL= zistiť; objaviť; vypátrať 
furious LÑàr]êf]ëL= zúrivý; zlostný 
game show LÖÉfã=p]rL= televízna súťaž 
get your revenge LÖÉí=à]=êfDîÉåÇwL= pomstiť sa 
heart attack LÜ^Wí=]DíôâL= infarkt; náhla srdečná 

slabosť 
hide LÜ~fÇL= schovať 
hosted LÜ]rëífÇL= (be~ by) byť 

uvádzaný/moderovaný 
kým  

impressed LfãDéêÉëíL= (be ~) zapôsobiť; 
ohromený 

in the background Lfå=a]=
DÄôâÖê~råÇL=

v pozadí 

matter Lãôí]L= (It doesn’t ~ ) To je jedno. 
Na tom nezáleží. 

lover Lä¾î]L= milovník 
main LãÉfåL= hlavný 
move LãìWîL= presťahovať sa 
operation Lflé]DêÉfpåL= operácia 
patient LéÉfp]åíL= pacient 
post Lé]rëíL= poslať; odoslať (poštou) 
pour LélWL= (na)liať; (na)sypať 
predict Léê]DÇfâíL= predpovedať 
right Lê~fíL= (be ~ ) mať pravdu 
same LëÉfãL= rovnaký 
separate LëÉé]ê]íL= oddelený 
shake your head LpÉfâ=à]=ÜÉÇL= krútiť hlavou 
be sick LÄf=DëfâL= byť chorý; stonať 
storm LëílWãL= búrka 
studio LëíàìWÇf]rL= ateliér 
on time Lflå=Dí~fãL= (presne) na čas 
unsurprisingly L¾åë]Déê~fòfÏäáL= neprekvapujúco 
war memorial LïlW=ã]DãlWêá]äL= pamätník padlým 

vojakom 
angry LôÏÖêáL= rozhnevaný; rozčúlený 
angrily LôÏÖêáL= rozhnevane 
attractive L]DíêôâífîL= atraktívny; príťažlivý; 

príjemný 
attractively L]DíêôâífîäáL= lákavo; atraktívne 
bad LÄôÇL= zlý; strašný; škaredý 
badly LÄôÇäáL= zle 
beautiful LÄàìWífÑäL= krásny 
beautifully LÄàìWífÑäfL= prekrásne 
careful LâÉ]Ñ]äL= opatrný 
carefully LâÉ]Ñ]äáL= opatrne 
different LÇfÑê]åíL== iný; rozdielny 
differently LÇfÑê]åíäfL= inak; iným spôsobom 
early L‰WäáL= včasne; skoro 
early L‰WäáL= včasne; skoro 
good LÖrÇL= dobrý 
late LäÉfíL= neskoro 
late LäÉfíL= neskoro 
loud Lä~rÇL= hlasný; nahlas 
loudly Lä~rÇäáL= hlasno; hlučno 
quick LâïfâL= rýchly 
quickly LâïfâäáL= rýchlo 
quiet Lâï~f]íL= (Be ~ !) Buď ticho! 
quietly Lâï~f]íäáL= ticho; potichu 

tidy Lí~fÇáL= poriadkumilovný 
tidily Lí~fÇfäáL= čisto; upravene 
unhappy L¾åDÜôéáL= nešťastný; smutný 
unhappily L¾åDÜôéfäáL= nešťastne 
well LïÉäL= dobre 
annoyed L]DålfÇL= otrávený; znechutený; 

(be ~) zlostiť sa 
annoying L]DålffÏL= otravný 
bored LÄlWÇL= znudený; otrávený 
boring LÄlWêfÏL= nudný; otravný 
confused Lâ]åDÑàìWòÇL= zmätený; popletený 
confusing Lâ]åDÑàìWòfÏL= mätúci; zavádzajúci 
depressed LÇfDéêÉëíL= skľúčený; v kríze 
depressing LÇfDéêÉëfÏL= skľučujúci; deprimujúci 
embarrassed LfãDÄôê]ëíL= zahanbený; v rozpakoch 
embarrassing LfãDÄôê]ëfÏL= trápny 
excited LfâDë~fífÇL= nedočkavý; vzrušený; 

rozrušený; rozčúlený 
exciting LfâDë~fífÏL= zaujímavý 
frightened LÑê~fí]åÇL= zľaknutý; vystrašený 
frightening LÑê~fí]åfÏL= hrozivý; naháňajúci hrôzu 
interested Lfåíê]ëífÇL= (be ~) zaujímať sa 
interesting Lfåíê]ëífÏL= zaujímavý 
surprised Lë]Déê~fòÇL= prekvapený 
surprising Lë]Déê~fòfÏL= prekvapujúci 
tired Lí~f]ÇL= unavený; vyčerpaný 
tiring Lí~fêfÏL= únavný; vyčerpávajúci 
get a text 
message 

LÖÉí=]=íÉñí=
ãÉëfÇwL=

dostať sms 

get a job LÖÉí=]=ÇwflÄL= získať prácu 
get new shoes LÖÉí=åàìW=pìWòL= dostať nové topánky 
get better LÖÉí=DÄÉí]L= uzdraviť sa 
get dark ÖÉí=Ç^WâL= zotmieť sa 
get warm ÖÉí=ïlWãL= otepliť sa 
get home LÖÉí=Ü]rãL= doraziť domov 
get there LÖÉí=aÉ]L= doraziť kam 
get to work LÖÉí=í]=ï‰WâL= dostať sa do práce 
get changed LÖÉí=ípÉfåÇwÇL= prezliecť sa 
get dressed LÖÉí=ÇêÉëíL= obliecť sa 
get married LÖÉí=ãôêfÇL= oženiť sa; vydať sa 
get on LÖÉí=DflåL= (~ with) vychádzať dobre 

s 
get together LÖÉí==í]DÖÉa]L= zísť sa; dať sa 

dohromady 
get up LÖÉí=¾éL= vstať (ráno z postele); 

postaviť sa 
a week later L]=ïáWâ=äÉfí]L= o týždeň neskôr 
at first L]í=DÑ‰WëíL= najskôr 
at the end of Lôí=aáW=ÉåÇ=]îL= na konci (čoho) 
finally LÑ~få]äáL= nakoniec 
last year Lä^Wëí=àf]L= vlani; minulý rok 
next LåÉâëíL= budúci; ďalší 
one day Lï¾å=ÇÉfL= jedného dňa 
that evening Laôí=áWîåfÏL= ten večer 
that night Laôí=å~fíL= tú noc 
the next morning La]=åÉñí=ãlWåfÏL= nasledujúce ráno 
then LaÉåL= potom 
chat sb up Lípôí=ë¾ãÄ]Çf=

D¾éL=
baliť koho; prehovárať 
niekoho 

fall in love LÑlWä=få=ä¾îL= zamilovať sa 
fancy LÑôåëáL= (~somebody) túžiť po 

niekom 
get divorced LÖÉí=ÇfDîlWëíL= rozviesť sa 
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get married LÖÉí=ãôêfÇL= oženiť sa; vydať sa 
go out together LÖ]r=~rí=í]DÖÉa]L= ísť spolu vonku; stýkavať 

sa 
have children LÜôî=ípfäÇê]åL= mať deti 
have a row LÜôî=]=Dê~rL= hádať sa 
kiss LâfëL= bozkať; pobozkať (sa) 
live together Läfî=í]DÖÉa]L= žiť spolu 
lose touch LäìWò=í¾ípL= prestať sa stýkať/volať si 

apod. 
meet LãáWíL= zoznámiť sa; spoznať sa 
meet the parents LãáWí=a]=éôê]åíëL=stretnúť rodičov 
move in LãìWî=DfåL= (~ together) Nasťahovať 

sa spolu. 
ring sb up LêfÏ=D¾éL= zatelefonovať 
split up Lëéäfí=¾éL= rozísť sa 

Review A 

arrange to do L]DêôåÇw=í]=ÇìL= dohodnúť sa na niečom 
chat LípôíL= rozprávať sa; 

(neformálny) rozhovor 
confident LâflåÑfÇ]åíL= sebaistý; presvedčený 
cool LâìWäL= super; v pohode; 

neuveriteľný 
far too 
much/many 

LÑ^W=íìW=ã¾ípL= priveľa 

a first impression 
of 

L]=Ñ‰Wëí=
fãDéêÉp]åL=

prvý dojem 

generous LÇwÉå]ê]ëL= veľkorysý; štedrý 
get into trouble LÖÉí=fåí]=Díê¾ÄäL= dostať sa do problémov 
good-looking LÖrÇ=DärâfÏL= pekný 
home LÜ]rãL= domov; doma 
town Lí~råL= mesto 
immediately LfDãáWÇfîíäfL= okamžite 
internet chat site Lfåí]åÉí=íëôí=

ë~fíL=
internetová stránka na 
rozhovory (chat) 

laugh Lä^WÑL= (za)smiať sa 
a living L]=äfîfÏL= živobytie 
look like Lärâ=Dä~fâL= vyzerať 
mean LãáWåL= znamenať 
mistake LãfDëíÉfâL= chyba 
naughty LålWíáL= nezbedný 
online LflåDä~fåL= pripojený (k počítačovej 

sieti) 
public transport Lé¾Ääfâ=

DíêôåëélWíL=
verejná doprava 

similar Lëfã]ä]L= podobný 
single LëfÏÖäL= slobodný/á 
wake up LïÉfâ=¾éL= prebrať (sa); prebudiť sa 

Unit 4 

according to L]DâlWÇfÏ=í]L= podľa 
across the 
UK/Spain 

L]DâêflëL= po celej  
Británii/Španielsku 

afford to do sth L]DÑlWÇ=í]=ÇìL= dovoliť si urobiť niečo 
agree L]DÖêáWL= súhlasiť 
appointment L]Délfåíã]åíL= dohodnutá schôdzka 
on average Lflå=DôîêfÇwL= v priemere; priemerne 
avoid L]DîlfÇL= vyhýbať sa; vyhnúť sa 
book review LÄrâ=êfDîàìWL= recenzia/hodnotenie 

knihy 
I don’t bother to 
do 

L~f=Ç]råí=Äfla]=í]=
ÇìL=

Nenapadne ma to urobiť. 

brightly coloured LÄê~fíäf=Dâ¾ä]ÇL= zafarbený na svetlo; 
žiarivo farebný 

compare Lâ]ãDéÉ]L= porovnať; porovnávať 

consumer Lâ]åDëàìWã]L= spotrebiteľ; konzument 
cry Lâê~fL= plakať; kričať 
damage LÇôãfÇwL= škoda; poškodiť 
dark LÇ^WâL= tmavý (dark brown - 

tmavo hnedá) 
diamond ring LÇ~fã]åÇ=êfÏL= diamantový prsteň 
digital LÇfÇwfíäL= digitálny 
disaster LÇfDò~Wëí]L= pohroma; katastrofa; 

nešťastie 
disposable LÇfëDé]rò]ÄäL= na jedno použitie 
the environment LaáW=

fåDî~fê]åã]åíL=
životné prostredie 

environmental 
group 

LfåDî~fê]ãÉåí]ä=
ÖêìWéL=

ochranci životného 
prostredia 

eventually LfDîÉåípì]äáL= nakoniec 
exchange LfâëDípÉfåÇwL= vymeniť; zmeniť čo za čo 
the fashion pages La]=Ñôpå=éÉfÇwfòL=módne stránky (v 

časopisoch) 
fit LÑfíL= padnúť (o oblečení; vojsť 

sa 
foot spa LÑrí=ëé^WL= vodná kúpeľ nôh 
funny LÑ¾åáL= zábavný; zvláštny 
gadget LÖôÇwfíL= (malý) prístroj 
get 
dressed/undresse
d 

LÖÉí=ÇêÉëíL= obliecť sa/vyzliecť sa 

give somebody a 
lift 

LÖfî=]=äfÑíL= odviezť niekoho  

go mad for sth LÖ]r=ãôÇ=Ñ]L= zblázniť sa kvôli čomu 
go on the internet LÖ]r=flå=aáW=

fåí]åÉíL=
ísť na internet 

increase LfåDâêáWë=L= zväčšovať sa; rásť; 
pribúdať 

intuitive LfåDíàìWfífîL= intuitívny 
item of clothing L^fí]ã=]î=

Dâä]rafÏL=
jednotlivé oblečenie 

jewellery LÇwìW]äêáL= klenoty; šperky 
keep LâáWéL= skladovať; mať uložené 
last Lä^WëíL= trvať 
manage to do sth LãôåfÇwL= dokázať niečo urobiť 
medium LãáWÇá]ãL= stredný 
I don’t mind doing 
sth 

L~f=Ç]råí=ã~fåÇ=
ÇìWfÏL=

Nevadí mi robiť niečo 

necessity Lå]DëÉë]íáL= potreba 
overjoyed L]rî]DÇwlfÇL= prešťastný 
planet LéäôåfíL= planéta 
present LéêÉòåíL= darček 
price tag Léê~fë=DíôÖL= cenovka 
profits LéêflÑfíëL= zisky 
put on Lérí=flåL= obliecť sa (put on clothes 

- obliecť si oblečenie) 
real Lêf]äL= skutočný; ozajstný 
receipt LêfDëáWíL= bloček; príjmový doklad 
recycle LêfDë~fâäL= recyklovať 
refuse LêfDÑàìWòL= odmietnuť 
rename LêáWDåÉfãL= premenovať 
right Lê~fíL= pravý; správny 
second-hand LëÉâ]åÇDÜôåÇL= z druhej ruky 
silly LëfäáL= hlúpy 
size Lë~fòL= veľkosť 
spokesperson Lëé]râëé‰WëåL= hovorca 
(I) can’t stand 
doing sth 

L~f=â^Wåí=ëíôåÇ=
ÇìWfÏL=

Neznášam robiť niečo. 

suit LëìWíL= slušiť; hodiť sa 
surprise Lë]Déê~fòL= prekvapiť; prekvapenie 



New Inside Out Pre-Intermediate strana 5 z 15 

www.macmillan.sk/slovnicky pre učiteľov: doplnkové aktivity zdarma na www.insideout.net 

Swiss army knife Lëïfë=D^Wãf=å~fÑL= druh vreckového nožíka 
(Švajčiar) 

take off LíÉfâ=flÑL= zobliecť si; vyzuť sa (take 
off clothes - vyzliecť si 
šaty) 

try on Líê~f=DflåL= vyskúšať (oblečenie) 
as usual L]ò=DàìWwr]äL= ako zvyčajne 
always LlWäïÉfòL= vždy; stále 
hardly ever LÜ^WÇäf=DÉî]L= zriedka kedy 
never LåÉî]L= nikdy 
normally LålWã]äáL= obyčajne; normálne 
occasionally L]DâÉfwå]äáL== príležitostne; sem tam 
often LflÑåL= často 
rarely LêÉ]äáL= zriedka 
sometimes Lë¾ãí~fãòL= niekedy 
usually LàìWwì]äáL= obvykle 
a bottle of 
wine/perfume/whi
sky 

L]=Äflíä=]îL= fľaša 
vína/parfumu/whisky 

a box of 
chocolates/match
es/tissues 

L]=Äflâë=]îL= krabička 
čokolády/zápaliek/vrecko
viek 

a bunch of 
flowers/grapes/ke
ys 

L]=Ä¾åíp=]îL= kytica/zväzok 
kvetov/hrozna/kľúčov 

a can of 
beans/petrol/toma
toes 

L]=âôå=]îL= plechovka 
fazule/petroleja/paradajok

jar of jam/instant 
coffee/mayonnais
e 

L]=Çw^Wê=]îL= pohár 
džemu/kávy/majonézy 

a packet of 
cigarettes/crisps/b
iscuits 

L]=éôâfí=]îL= balíček cigariet/slaných 
lupienkov/sušienok 

a pair of 
socks/scissors/jea
ns 

L]=éÉ]ê=]îL= pár ponožiek/nožnice/rifle 

piece of 
cake/furniture/woo
d 

L]=éáWë=]îL= kus koláča/nábytku/dreva 

bracelet LÄêÉfëä]íL= náramok 
dress LÇêÉëL= šaty (dámske) 
earrings Lf]êfÏòL= náušnice 
gloves LÖä¾îòL= rukavice 
hat LÜôíL= klobúk; pokrývka hlavy 
jacket LÇwôâfíL= sako; kabátik 
jeans LÇwáWåòL= džínsy; rifle 
jumper LÇw¾ãé]L= ľahký sveter 
necklace LåÉâä]ëL= náhrdelník 
pyjamas LéfDÇw^Wã]òL= pyžamo 
raincoat LêÉfåâ]ríL= pláštenka 
scarf Lëâ^WÑL= šatka; šál 
shirt Lp‰WíL= košeľa 
shoes LpìWòL= topánky 
shorts LplWíëL= krátke nohavice; trenírky; 

šortky 
skirt Lëâ‰WíL= sukňa 
suit LëìWíL= oblek 
tie Lí~fL= kravata; viazanka 
tights Lí~fíëL= pančuchy 
top LífléL= vrch (oblečenie) 
trainers LíêÉfå]òL= športové/bežecké 

topánky 
vest LîÉëíL= nátelník (GB); vesta (US) 
waistcoat LïÉfëíâ]ríL= vesta 
checked LípÉâíL= kockovaný 
floral LÑäflêäL= kvetovaný 

pinstriped Léfåëíê~féíL= prúžkovaný 
plain LéäÉfåL= čistý (bez vzoru) 
striped Lëíê~féíL= pruhovaný 
cotton LâflíåL= bavlna; bavlnené tkanina 
denim LÇÉåfãL= džínsovina 
leather LäÉa]L= koža 
nylon Lå~fäflåL= nylon 
silk LëfäâL= hodváb; hodvábny 
woollen Lïrä]åL= vlnený 

Unit 5 

application form LôéäfDâÉfpå=ÑlWãL= formulár; žiadosť 
awake L]DïÉfâL= čulý; byť hore (nespať) 
be in danger LÄáW=få=ÇÉfåÇwL= byť v nebezpečenstve 
benefit LÄÉå]ÑfíL= prospech; úžitok 
boost LÄìWëíL= (po)zdvihnúť; zvýšiť 
busy LÄfòáL= zaneprázdnený; rušný 
call off LâlWä=DflÑL= zrušiť; odriecť 
cash LâôpL= hotové peniaze; 

hotovosť; inkasovať 
celebrity Lë]DäÉÄêfíáL= známa osobnosť; 

celebrita 
cheap LípáWéL= lacný 
clear up Lâäf]=¾éL= objasniť 
climb Lâä~fãL= (vy)liezť; vyšplhať sa (na) 
complex LâflãéäÉâëL= zložitý; komplexný 
convenient Lâ]åDîáWåf]åíL= príhodný; vyhovujúci 
cycle Lë~fâäL= ísť na bicykli 
dangerously LÇÉfåÇw]ê]ëäáL= nebezpečne 
deal with sth LÇáWä=ïfaL= vyrovnať sa, zmieriť sa 
do the ironing LÇrW=a]=~fê]åfÏL= žehliť 
earnings L‰WåfÏòL= zárobok; príjem; výnos 
enjoyable LfåDÇwlf]ÄäL= príjemný 
fill in LÑfä=fåL= vyplniť 
fit LÑfíL= v dobrej kondícií; 

spôsobilý 
freezing LÑêáWòfÏL= mrazivý; ľadový 
get ready LÖÉí=êÉÇáL= pripraviť sa 
get to sleep LÖÉí=í]=ëäáWéL= zaspať 
give away LÖfî=]DïÉfL= rozdávať 
give up LÖfî=¾éL= vzdať sa; prestať 
gorgeous LÖlWÇw]ëL= nádherný; skvelý 
hang up LÜôÏ=¾éL= zavesiť 
have a laugh LÜôî=]=Dä^WÑL= smiať sa 
health LÜÉäqL= zdravie 
healthy LÜÉäqáL= zdravý 
heated LÜáWífÇL= zahriaty 
high LÜ~fL= vysoký; vysoko 
hold on LÜ]räÇ=flåL= počkať 
housework LÜ~rëï‰WâL= domáce práce 
immune system LfDãàìWå=ëfëí]ãL= imunitný systém 
inside Lfåë~fÇL= vo vnútri 
kick LâfâL= kopať; kopnúť (nohou) 
laughter Lä^WÑí]L= smiech 
let go LäÉí=Ö]rL= pustiť 
lie Lä~fL= ležať (lie/lay/lain) 
look my best Lärâ=ã~f=ÄÉëíL= vyzerať dobre 
lung Lä¾ÏL= pľúca; pľúcny 
mess LãÉëL= neporiadok 
novel LåflîäL= román 
pick up Léfâ=¾éL= dvihnúť (telefón) 
possession Lé]DòÉpåL= majetok 
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practise LéêôâífëL= cvičiť 
release LêfDäáWëL= prepustiť (väzňa); 

vypustiť; uvoľniť 
reliable LêfDä~f]ÄäL= spoľahlivý; hodnoverný 
as a result Lôò=]=êfDò¾äíL= následkom; v dôsledku 

čoho 
rude LêìWÇL= hrubý; nevychovaný; 

neslušný 
safe LëÉfÑL= bezpečný 
serve Lë‰WîL= podávať; (tenis ~) (mať) 

podanie 
sightseeing Lë~fíëáWfÏL= prehliadka pamiatok; 

okružná prehliadka 
sit down Lëfí=DÇ~råL= sadnúť si 
smell LëãÉäL= čuchať; ucítiť; vonia 
sophisticated Lë]DÑfëífâÉfífÇL= kultivovaný; exkluzívny 
study Lëí¾ÇáL= štúdia, výskum 
sweaty LëïÉífL= prepotený; spotený 
switch off Lëïfíp=DflÑL= vypnúť; odpojiť 
switch on Lëïfíp=DflåL= zapnúť; spustiť 
talented Líôä]åífÇL= talentovaný 
thin LqfåL= chudý; tenký 
throw Lqê]rL= hádzať; hodiť 
throw away Lqê]r=]DïÉfL= zahodiť; premeškať 
touch Lí¾ípL= dotknúť sa 
trust Líê¾ëíL= veriť; dôverovať 
turn up Lí‰Wå=¾éL= objaviť sa 
unfit L¾åDÑfíL= nebyť fit/vo forme 
valuable Lîôäàì]ÄäL= cenný; hodnotný 
walk LïlWâL= ísť; chodiť (pešo) 
wet LïÉíL= mokrý; daždivý; daždivo 
How far…? LÜ~r=Ñ^WL= Ako ďaleko...? 
How fast…? LÜ~r=Ñ^WëíL= Ako rýchlo...? 
How long…? LÜ~r=äflÏL= Ako dlho...? 
How many…? LÜ~r=ãÉåáL= Koľko...? 
How much…? LÜ~r=ã¾ípL= Aká cena...? 
How often…? LÜ~r=flÑ]åL= Ako často...? 
How old…? LÜ~r=]räÇL= Aký starý/á/é...? 
How well…? LÜ~r=ïÉäL= Ako dobre...? 
aerobic exercise L]DêflÄfâ=Éâë]ë~fòL=cvičenie aerobiku 
athletics LôqDäÉífâëL= (ľahká) atletika 
basketball LÄ^WëâfíÄlWäL= basketbal 
cycling Lë~fâäfÏL= cyklistika; jazda na bicykli 
fishing LÑfpfÏL= rybolov 
football LÑríÄlWäL= futbal 
golf LÖfläÑL= golf 
hiking LÜ~fâfÏL= turistika 
hockey LÜflâáL= hokej 
horse LÜlWëL= kôň 
riding Lê~fÇfÏL= jazdectvo; jazda na koni 
jogging LÇwflÖfÏL= rekreačný beh pre 

zdravie 
judo LÇwìWÇ]rL= džudo 
rowing Lê]rfÏL= veslovanie 
rugby Lê¾ÖÄáL= ragby 
skiing LëâáWfÏL= lyžovanie 
snowboarding Lëå]r?ÄlWÇfÏL= snowboarding 
soccer Lëflâ]L= futbal 
swimming LëïfãfÏL= plávanie 
tennis LíÉåfëL= tenis 
volleyball LîfläfÄlWäL= volejbal 
windsurfing LïfåÇë‰WÑfÏL= windsurfing 
football LÑríÄlWäL= futbal 

football boots LÑríÄlWä=ÄìWíëL= kopačky 
football shirt LÑríÄlWä=p‰WíL= futbalový dress 
goggles LÖflÖäòL= (ochranné) okuliare 
golf ball LÖfläÑ=ÄlWäL= golfová loptička 
golf club LÖfläÑ=âä¾ÄL= golfová palica 
helmet LÜÉäã]íL= helma; ochranná prilba 
net LåÉíL= sieť 
running shoes Lê¾åfÏ=pìWòL= bežecké topánky 
running vest Lê¾åfÏ=îÉëíL= tielko 
ski boots LëâáW=ÄìWíëL= lyžiarky 
ski poles LëâáW=é]räòL= lyžiarske palice 
skis LëâáWòL= lyže 
swimming 
costume 

LëïfãfÏ=
âflëíàìWãL=

plavky 

swimming trunks LëïfãfÏ=íê¾ÏâëL= (pánske) plavky 
tennis ball LíÉåfë=ÄlWäL= tenisová lopta 
tennis racket LíÉåfë=êôâfíL= tenisová raketa 
athlete LôqäáWíL= atlét; športovec 
boxer LÄflâë]L= boxer 
footballer LÑríÄlWä]L= futbalista 
golfer LÖfläÑ]L= hráč golfu 
skier Lëâf]L= lyžiar 
swimmer Lëïfã]L= plavec 
tennis player LíÉåfë=éäÉf]L= tenista 
athletics track L]DqäÉífâë=íêôâL= atletická dráha 
football pitch LÑríÄlWä=éfípL= futbalové ihrisko 
golf course LÖfläÑ=âlWëL= golfové ihrisko 
ski resort LëâáW=êfDòlWíL= lyžiarske stredisko 
sports field LëélWíë=ÑáWäÇL= športové ihrisko 
swimming pool LëïfãfÏ=éìWäL= (plavecký) bazén; 

kúpalisko 
tennis court LíÉåfë=âlWíL= tenisový kurt 

Unit 6 

audio LlWÇá]rL= audio, zvuk 
equipment LfDâïféã]åíL= výbava 
audio eqiupment LlWÇá]r=

fDâïféã]åíL=
zvuková aparatúra 

baggy LÄôÖfL= voľné, nie tesné ( 
oblečenie); neforemný 

bakery LÄÉfâ]êáL= pekárstvo 
best LÄÉëíL= najlepší; najlepšie 
bite LÄ^fíL= uhryznutie; uhryznúť 
bite LÄ~fíL= hrýzť 
both LÄ]rqL= obaja 
break your leg LÄêÉfâ=à]=äÉÖ= zlomiť si nohu 
conveyor belt Lâ]åDîÉf]=DÄÉäíL= dopravný pás; bežiaci 

pás 
crash helmet Lâêôp=ÜÉäã]íL= ochranná prilba; helma 
department store LÇfDé^Wíã]åí=ëílWL=obchodný dom 
designer clothes LÇf?ò~få]=Dâä]raòL=značkové oblečenie 
disgusting LÇfëDÖ¾ëífÏL= nechutný; odporný 
egg-packing 
factory 

LÉÖ=éôâfÏ=
Ñôâí]êáL=

továreň, kde balia vajcia 

fall LÑlWäL= padať 
fattening LÑôíåfÏL= spôsobujúci tlstnutie 
flight LÑä~fíL= let 
fruit-picking LÑêìWíéfâfÏL= zber ovocia 
hand out LÜôåÇ=D~ríL= (roz)dávať; vydávať 
jump LÇw¾ãéL= skočiť; skákať 
model LãflÇäL= model; modelka 
modelling LãflÇäfÏL= modeling 
muscles Lã¾ëäòL= svaly 



New Inside Out Pre-Intermediate strana 7 z 15 

www.macmillan.sk/slovnicky pre učiteľov: doplnkové aktivity zdarma na www.insideout.net 

nasty Lå^WëífL= odporný; hnusný 
nightmare Lå~fíãÉ]L= zlý sen; des; hrôza 
publicity flyer Lé¾ÄDäfë]íá=Ñä~f]L= leták 
review LêfDîàìWL= prehľad; recenzia 
season LëáWòåL= ročné obdobie 
slim LëäfãL= štíhly 
smell LëãÉäL= čuchať; ucítiť; voňať 
strong LëíêflÏL= silný 
study Lëí¾ÇáL= študovať 
tell lies LíÉä=ä~fòL= klamať 
top LífléL= vrcholová 
turn Lí‰WåL= točiť sa; zabočiť 
turn out Lí‰Wå=D~ríL= dopadnúť 
upset L¾éDëÉíL= rozrušený; znepokojujúci; 

rozčúlený 
useful LàìWëÑäL= užitočný 
various LîÉ]êá]ëL= rôzny 
worst Lï‰WëíL= najhorší 
actor Lôâí]L= herec 
archaeologist L^WâáDflä]ÇwfëíL= archeológ 
au pair L]r=éÉ]L= au pair 
ballet dancer LÄ]DäÉf=Ç^Wåë]L= baletka 
bodyguard LÄflÇáÖ^WÇL= osobný strážca 
butcher LÄríp]L= mäsiar 
cleaner LâäáWå]L= čistič(ka); upratovač(ka) 
company director Lâ¾ãé]åá=

Ç~fêÉâí]L=
riaditeľ spoločnosti 

cook LârâL= variť; kuchár 
DJ LÇáWDÇwÉfL= DJ 
doctor LÇflâí]L= doktor; lekár 
engineer LÉåÇwfDåf]L= inžinier; technik 
factory worker LÑôâí]êá=ï‰Wâ]L= robotník v továrni 
farmer LÑ^Wã]L= farmár; roľník; sedliak 
flight attendant LÑä~fí=]DíÉåÇ]åíL= palubný sprievodca; 

steward 
managing director LãôåfÇwfÏ=

Ç]DêÉâí]L=
výkonný riaditeľ 

model LãflÇäL= model; modelka 
nurse Lå‰WëL= zdravotná sestra; 

ošetrovateľka 
personal trainer Lé‰Wë]åä=íêÉfå]L= osobný tréner 
photographer LÑ]DíflÖê]Ñ]L= fotograf 
pilot Lé~fä]íL= pilot 
police officer Lé]DäáWë=flÑfë]L= policajt; strážnik 
receptionist LêfDëÉép]åfëíL= recepčný 
sales assistant LëÉfäò=]Dëfëí]åíL= predavač 
snowboarder Lëå]rÄlWÇ]L= snowboardista 
soldier Lë]räÇw]L= vojak 
surgeon Lë‰WÇwåL= chirurg 
teacher LíáWíp]L= učiteľ/ka 
telesales person LíÉäfëÉfäò=Dé‰Wë]åL= ten, kto predáva tovar 

pomocou telefónu 
tour(ist) guide Lír]êáëí=Ö~fÇL= turistický sprievodca 
vet LîÉíL= zverolekár; veterinár 
waiter LïÉfí]L= čašník 
a few moments 
ago 

L]=ÑàìW=ã]rãÉåíë=
]Ö]rL=

pred chvíľou 

in 1998/2005 = v roku 1998/2005 
last week/summer Lä^WëíL= minulý  týždeň/leto 
over the years L]rî]=a]=Dàf]òL= počas veľa rokov 
recently LêáWë]åíäfL= v poslednej dobe 
this week/month LafòL= tento týždeň/mesiac 
today Lí]DÇÉfL= dnes 

When I was a = Keď som bol... 
years ago Làf]ò=]DÖ]rL= pred rokmi 
yesterday LàÉëí]ÇÉfL= včera 
accounts 
department 

L]Dâ~råíë=
ÇfDé^Wíã]åíL=

učtáreň 

advertisement L]ÇDî‰Wífëã]åíL= reklama; inzerát 
advertising LôÇî]í~fòfÏL= reklama; propagácia 
apply for (a job) L]Déä~f=Ñ]L= uchádzať sa o  
ask for permission L^Wëâ=Ñ]=é]DãfpåL= požiadať povolenie 
available L]DîÉfä]ÄäL= dostupný; k dispozícii 
badly-paid LÄôÇäá=éÉfÇL= zle platený 
be based at/in LÄá=ÄÉfòÇL= mať pracovisko v/na 
have a break LÜôî=]=ÄêÉfâL= mať prestávku 
challenge LípôäfåÇwL= výzva 
charge Líp^WÇwL= účtovať; poplatok 
client Lâä~f]åíL= klient 
company Lâ¾ãé]åáL= spoločnosť 
have a day off LÜôî=]=ÇÉf=flÑL= mať deň voľna 
department LÇfDé^Wíã]åíL= oddelenie 
details LÇáWíÉfäòL= detaily 
earn L‰WåL= zarobiť; zarábať 
employ LfãDéälfL= zamestnať 
employee LÉãéälfDáWL= zamestnanec 
enclosed LfÏDâä]ròÇL= priložený 
experienced LfâDëéf]êf]åëíL= skúsený 
foreign travel LÑflê]å=íêôîäL= cestovať do cudziny 
go to the toilet Lílfä]íL= ísť na toaletu 
head office LÜÉÇ=flÑfëL= riaditeľstvo; centrála 
import and export LfãélWí=]åÇ=

ÉâëélWíL=
dovoz a vývoz 

involve LfåDîfläîL= zahrnúť; týkať sa 
look for a job in … Lärâ=Ñ]ê=]=ÇwflÄL= hľadať si prácu v (oblasť) 
look forward to Lärâ=DÑlWï]Ç=í]L= tešiť sa na 
make a living LãÉfâ=]=DäfîfÏL= zarábať si na živobytie; 

živiť sa 
marketing Lã^WâfífÏL= marketing 
outdoors L~ríDÇlWòL= vonku; v prírode 
paid holiday LéÉfÇ=ÜfläfÇÉfL= platená dovolenka 
part-time Lé^Wí=í~fãL= na čiastočný úväzok 
position Lé]DífpåL= umiestnenie 
publishing Lé¾ÄäfpfÏL= nakladateľské podnikanie 
quality control Lâïfläfíá=

â]åDíê]räL=
kontrola kvality 

resign Lêfò~fåL= odstúpiť; vzdať sa funkcie 
be responsible for LÄá=êfDëéflåëfÄä=Ñ]L=byť zodpovedný za 
retire LêfDí~f]L= odísť do dôchodku; 

ukončiť kariéru 
retirement age LêfDí~f]ã]åí=ÉfÇwL=dôchodkový vek 
run a 
business/departm
ent 

= podnikať; viesť obchod/ 
oddelenie 

salary Lëôä]êáL= (stály) plat 
sales and 
promotion 

LëÉfäò=]åÇ=
éê]Dã]rpåL=

predaj a propagácia 

self-employed LëÉäÑ=fãDéälfÇL= živnostník; SZČO 
at short notice L]í=DplWí=Då]rífëL= narýchlo; na poslednú 

chvíľu 
stressful LëíêÉëÑäL= stresový 
take over LíÉfâ=D]rî]L= prevziať; ujať sa (funkcie) 
tourism Lír]êfò]ãL= turistika; cestovanie 
training LíêÉfåfÏL= tréning; výcvik; výučba 
unemployed L¾åfãDéälfÇL= nezamestnaný 
useful LàìWëÑäL= užitočný 
vocation Lî]rDâÉfpåL= povolanie 
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well-paid LïÉä=DéÉfÇL= dobre platené 
work from home = pracovať z domu 
worker Lï‰Wâ]L= pracovník; robotník 
working 
conditions 

Lï‰WâfÏ=
â]åDÇfp]åëL=

pracovné podmienky 

Review B 

advice L]ÇDî~fëL= rada 
ambitious LôãÄfp]ëL= ambiciózny 
but LÄ¾íL= ale 
close Lâä]ròL= blízky; dôverný 
be complete 
opposites 

LÄá=â]ãDéäáWí=
flé]òfíëL=

byť pravý opak 

drive LÇê~fîL= riadiť (auto); ísť (v aute 
apod.) 

full-time LÑrä=í~fãL= na plný úväzok 
handsome LÜôåë]ãL= pekný; krásny 
however LÜ~rDÉî]L= viacmenej; avšak 
kindness Lâ~fåÇåfëL= vľúdnosť; láskavosť 
lend LäÉåÇL= (za)požičať 
listener Läfëå]L= poslucháč; ten kto 

načúva 
look after Lärâ=^WÑí]L= starať sa 
on the other hand Lflå=aáW=¾a]=DÜôåÇLna druhú stranu 
pay rise LéÉf=ê~fòL= zvýšenie platu 
researcher LêfDë‰Wíp]L= bádateľ; výskumník 
save money LëÉfî=Dã¾åfL= (u)šetriť peniaze 
sensitive LëÉåë]ífîL= citlivý 
smart Lëã^WíL= elegantný; vkusný 
successful Lë]âDëÉëÑ]äL= úspešný 
turn off Lí‰Wå=flÑL= vypnúť; zhasnúť 
whereas LïÉ]êDôòL= keďže; zatiaľ čo 

Unit 7 

accommodation L]?â^ã]DÇÉfpåL= ubytovanie 
arrest L]DêÉëíL= zatknúť; zaistiť 

(podozrivého) 
authentic LlWDqÉåífâL= autentický; skutočný 
break away LÄêÉfâ=]DïÉfL= uniknúť, odtrhnúť sa 
buzz LÄ¾òL= vzruch 
be buzzing with 
activity 

LÄá=Ä¾òfÏ=ïfa=
ôâDífîfíáL=

rušno; bolo tam ako vo 
včelom úli 

cause LâlWòL= spôsobiť; príčina; dôvod 
construct Lâ]åDëíê¾âíL= zostrojiť 
coordinator Lâ]rDlWÇfåÉfí]L= koordinátor 
culture Lâ¾äíp]L= kultúra 
deliver a letter LÇfDäfî]=]=äÉí]L= doručiť zásielku (list) 
duty LÇàìWíáL= služba (on dutý - v 

službe) 
embassy LÉãÄ]ëfL= veľvyslanectvo 
event LfDîÉåíL= udalosť 
everybody LÉîêfÄflÇáL= každý; všetci 
experience LfâDëéf]êá]åëL= zažiť 
family-run LÑôãfäá=ê¾åL= rodinný (firma) 
farmers’ market LÑ^Wã]ò=ã^WâfíL= farmársky trh 
fight LÑ~fíL= bojovať; zápasiť 
fortunate LÑlWíp]å]íL= majúci/prinášajúci šťastie 
gain LÖÉfåL= získať 
go through LÖ]r=DqêìWL= prejsť; prechádzať 
have fun LÜôî=Ñ¾åL= baviť sa 
imports LfãélWíëL= dovoz 
information LfåÑ]DãÉfpåL= informácie 
a large/small 
number of  

= malý/veľký počet čoho 

a long way L]=DäflÏ=ïÉfL= ďaleko; ďaleká cesta 
make your way to =  
most people Lã]rëí=éáWéäL= väčšina ľudí 
nobody Lå]rÄflÇáL= nikto 
ocean L]rpåL= oceán; more 
only a few people = iba pár ľudí 
organisation LlWÖ]å~fDòÉfpåL= organizácia 
organise LlWÖ]å~fòL= (z)organizovať; zariadiť 
orphanage LlWÑ]åfÇwL= sirotinec 
package holiday LéôâfÇw=Üflä]ÇÉfL= (turistický) zájazd 
participate Lé^WDífë]éÉfíL= účastniť sa 
penguin LéÉÏÖïfåL= tučniak 
pick sb up Léfâ=ë¾ãÄ]Çf=D¾éL=vyzdvihnúť koho 
piper Lé~fé]L= gajdoš 
poetry reading Lé]r]íêá=êáWÇfÏL= čítanie poézie 
polar bear Lé]rä]=ÄÉ]L= ľadový medveď 
provided by Léê]Dî~fÇfÇ=Ä~fL= poskytovaný/zadovážený 

kým 
river Lêfî]L= rieka 
self-confidence LëÉäÑ=DâflåÑfÇ]åëL= sebavedomie, sebaistota 
set fire to sth LëÉí=DÑ~f]=í]=

ë¾ãqfÏL=
podpáliť 

several LëÉîê]äL= niekoľkokrát 
sick LëfâL= nemocný; na zvracanie 
skill LëâfäL= zručnosť; šikovnosť 
smash LëãôpL= robiť; vyraziť (dvere 

apod.) 
start off Lëí^Wí=DflÑL= zahájiť; odštartovať 
be swarming with 
people 

LÄá=ëïlWãfÏ=ïfa=
éáWéäL=

hemžiť sa ľuďmi 

take part in LíÉfâ=é^Wí=fåL= (z)účastniť sa 
tick LífâL= poznačiť zaškrtnutím 
volunteer Lîflä]åDíf]L= dobrovoľník; prihlásiť sa 

dobrovoľne 
write down Lê~fí=DÇ~råL= zapísať si; poznamenať si
campaign LâôãDéÉfåL= kampaň 
carry banners Lâôêá=Äôå]òL= niesť transparenty 
demand urgent 
action 

LÇfDã^WåÇ=‰WÇw]åí=
ôâp]åL=

požadovať okamžité 
konanie (vo veci) 

demonstrate LÇÉã]åëíêÉfíL= predviesť; ukázať 
demonstration LÇÉã]åDëíêÉfpåL= demonštrácia 
demonstrator LÇÉã]åDëíêÉfí]L= demonštrant; účastník 

demonštrácie 
destroy LÇfDëíêlfL= zničiť 
global warming LÖä]rÄä=ïlWãfÏL= globálne otepľovanie 
ice cap L~fë=âôéL= večný sneh 
march Lã^WípL= pochod; pochodovať 
melt LãÉäíL= rozpustiť (sa); roztaviť sa 
peaceful LéáWëÑ]äL= pokojný; tichý; nerušený 
peacefully LéáWëÑ]äfL= potichu 
protest Léê]ríÉëíL= protest 
protest march Léê]ríÉëí=Dã^WípL= protestný pochod 
protestor Léê]DíÉëí]L= protestujúci; odporca 
shout slogans Lp~rí=ëä]rÖ]åëL= vykrikovať heslá 
speech LëéáWípL= reč 
talks LílWâëL= rozhovory, vyjednávanie 
urgent action L‰WÇw]åí=ôâp]åL= okamžité konanie 
world leaders Lï‰WäÇ=äáWÇ]òL= svetoví lídri 
atmosphere Lôíã]ëÑf]L= atmosféra; nálada; 

ovzdušie 
bottle bank LÄflíä=ÄôÏâL= kontajner na fľaše 
cycle to Lë~fâä=í]L= byciklovať do 
drink bottled water= piť vodu vo fľašiach 
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environmentally-
friendly 

LfåDî~fê]åãÉåí]äá=
ÑêÉåÇäáL=

neškodný pre životné 
prostredie 

global warming LÖä]rÄä=ïlWãfÏL= globálne otepľovanie 
green LÖêáWåL= zelený 
mass-produced Lã^Wë=éêçÇàìWëíL= vyrábaný masovo (vo 

veľkom) 
mass tourism Lã^Wë=ír]êfòãL= masová turistika 
multinational 
company 

Lã¾äífåôp]åä=
â¾ãé]åáL=

nadnárodná spoločnosť 

organic 
farming/vegetable
s 

LlWDÖôåfâL= bio pestovanie/zelenina 

pick up litter Léfâ=¾é=äfí]L= zbierať odpadky 
plant trees Léä^Wåí=íêáWòL= sadiť stromy 
plastic bag Léäôëífâ=DÄôÖL= igelitová taška; igelitka 
plastic container Léäôëífâ=

â]åDíÉfå]L=
plastový kontajner 

pollute Lé]DäìWíL= znečistiť; zašpiniť 
public transport Lé¾Ääfâ=

DíêôåëélWíL=
verejná doprava 

recycle bottles LêfDë~fâä=ÄflíäòL= recyklovať fľaše 
renewable energy LêfDåàìW]Ää=

Éå]ÇwfL=
obnoviteľná energia 

travel by air Líêôîä=Ä~f=É]L= cestovať letecky 
wild animal Lï~fäÇ=Dôåfã]äL= divoké zviera 
I’m against … L]DÖÉåëíL= Som proti... 
I’m not anti-
cars/tourism 

= Nie som proti 
autám/turistiky 

I believe in L~f=ÄfDäáWî=fåL= Verím v... 
I don’t really care 
about 

LâÉ]ê=]DÄ~ríL= Veľmi sa nestarám o... 

I’m in favour of Lfå=ÑÉfî]ê=]îL= Som zástancom (čoho)... 
I don’t feel 
strongly about 

= Nemám výrazný názor 
na... 

I support L~f=ë]DélWíL= Podporujem... 
I’m worried about L~fã=ï¾êfÇ=

]DÄ~ríL=
Obávam sa o... 

Could I speak to = Mohol by som hovoriť s 
... 

Who’s speaking? = Kto to hovorí? S kým sa 
rozprávam? 

Hold on a 
moment, please. 

= Počkajte chvíľočku 
prosím. 

I’ll try to put you 
through. 

Lérí=à]=qêìWL= Pokúsim sa vás prepojiť 
(telefonický rozhovor) 

I’m afraid 
he’s/she’s out. 

= Je mi ľúto, ale on/ona je 
vonku. 

Would you like to 
leave a message? 

= Chceli by ste zanechať 
odkaz? 

Unit 8 

absolutely LôÄë]DäìWíäáL= absolútne 
afterwards L^WÑí]ï]ÇòL= potom; neskôr 
avoid L]DîlfÇL= vyhýbať sa; vyhnúť sa 
become LÄfDâ¾ãL= stať sa 
blood-red LÄä¾Ç=êÉÇL= krvavo-červený 
boarding house LÄlWÇfÏ=DÜ~rëL= penzión 
brilliant LÄêfäf]åíL= vynikajúci; skvelý; veľmi 

nadaný 
cheek LípáWâL= tvár; líce 
comment LâflãÉåíL= komentár; kritika 
complicated Lâflãéäf?âÉfífÇL= zložitý; komplikovaný 
computer 
programmer 

Lâ]ãDéàìWí]=
Déê]rÖêôã]L=

programátor 

controversial Lâflåíê]î‰WpäL= kontroverzný 
cook LârâL= variť; piecť sa 

couple Lâ¾éäL= pár; dvojica (ľudí žijúcich 
spolu) 

customer Lâ¾ëí]ã]L= zákazník; hosť 
date LÇÉfíL= dátum; schôdzka 
definitely LÇÉÑfå]íäáL= určite; rozhodne 
describe LÇfDëâê~fÄL= popísať 
develop 
photographs 

LÇfDîÉäçéL= vyvolať fotografie 

disturb LÇáDëí‰WÄL== (vy)rušiť 
do well LÇìW=DïÉäL= prosperovať 
elderly LÉäÇ]äáL= postarší 
engineering LÉåÇwfDåf]êfÏL= strojárenstvo; staviteľstvo 
enjoy LfåDÇwlfL= tešiť sa z čoho; užívať si 
entertain LÉåí]DíÉfåL= (po)baviť 
entertainment LÉåí]DíÉfåã]åíL= zábava 
equal LáWâï]äL= rovný; rovnocenný 
fascinated LÑôëfåÉfífÇL= okúzlený; fascinovaný 
fasten LÑ^Wë]åL= upevniť; zapnúť 
It’s fine to = Je to v pohode (niečo 

robiť)... 
firm LÑ‰WãL= pevný; neústupný 
flower arranging LÑä~r]ê=

]DêÉfåÇwfÏL=
aranžovanie kvetov 

foreigner LÑflêfå]L= cudzinec 
free LÑêáWL= voľný; bezplatný 
freedom LÑêáWÇ]ãL= sloboda; voľnosť 
geisha LÖÉfp¾L= gejša 
generation LÇwÉå]DêÉfpåL= generácia 
greet LÖêáWíL= plakať; nariekať 
grow up LÖê]r=¾éL= vyrastať 
handshake LÜôåpÉfâL= potrasenie rúk, podanie si 

ruky 
it’s a hard life LÜ^WÇL= je to ťažký život 
it´s hard work = je to ťažká práca 
have sth in 
common 

LÜôî=KKK=få=
Dâflã]å=ïfaL=

mať niečo spoločné 

hide LÜ~fÇL= schovať 
high school LÜ^á=ëâìWäL= stredná škola (US) 
honest LflåfëíL= čestný; úprimný 
a horse and cart Lâ^WíL= voz na konský poťah 
hungry LÜ¾åÖêáL= hladný 
be in a hurry LÄáW=få=]=DÜ¾êfL= ponáhľať sa 
in my day Lfå=Dã~f=ÇÉfL= za mojich časov 
in the back Lfå=a]=DÄôâL= vzadu; v zadnej časti 
instrument Lfåëíê]ã]åíL= nástroj 
interior design LfåDíáWêf]=Çfò~fåL= interiérový architekt 
keep sb waiting = nechať niekoho čakať 
kimono Lâ]Dã]rå]L= kimono 
kiss LâfëL= bozkať; pobozkať (sa) 
learn Lä‰WåL= (na)učiť sa 
lips LäféëL= pery 
luxury Lä¾âp]êáL= luxus; prepych 
make 
conversation 

LãÉfâ=
?âflåî]DëÉfp]åL=

konverzovať; udržiavať 
konverzáciu 

make an effort LãÉfâ=]å=ÉÑ]íL= premôcť sa, prinútiť sa 
make a good 
impression 

LfãDéêÉpåL= urobiť dobrý dojem 

marriage LãôêfÇwL= manželstvo 
medicine LãÉÇë]åL= medicína; lekárstvo 
military service Lãfä]íêá=Dë‰WîfëL= vojenská služba 
motorbike Lã]rí]Ä~fâL= motorka 
motorway Lã]rí]ïÉfL= diaľnica 
mysterious LãfDëíf]êf]ëL= tajomný; tajuplný; 

záhadný 
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obey L]DÄÉfL= počúvať 
of course L]î=DâlWëL= samozrejme 
Oh dear! L]r=Çf]L= Páni! Jéj! 
go to the opposite 
extreme 

= ísť do opačného extrému 

photo album LÑ]rí]r=ôäÄ]ãL= fotoalbum 
play a role LéäÉf=]=Dê]räL= hrať úlohu 
politics Léflä]ífâëL= politika 
pregnant LéêÉÖå]åíL= tehotná 
Be prepared to LéêfDéÉ]ÇL= Byť pripravený na 
preserve LéêfDò‰WîL= udržovať; uchovať 
be proud of sb Léê~rÇ=]îL= byť hrdý na niekoho 
public place Lé¾Ääfâ=éäÉfëL= verejné miesto 
regret LêfDÖêÉíL= ľutovať 
relationship LêfDäÉfpåpféL= vzťah; pomer 
religion LêfDäfÇw]åL= náboženstvo; vyznanie; 

viera 
research LêfDë‰WípL= výskum 
rules and 
regulations 

LêìWäò=]åÇ=
êÉÖà]DäÉfpåëL=

predpisy a nariadenia 

seatbelt LëáWíÄÉäíL= bezpečnostný pás 
serve Lë‰WîL= obslúžiť 
share LpÉ]L= podieľať sa (na niečom); 

zdieľať (niečo) 
strict LëíêfâíL= prísny 
Take a seat LíÉfâ=]=ëáWíL= Sadnite si 
take care of LíÉfâ=âÉ]ê=]îL= postarať sa o 
taste LíÉfëíL= chuť; chutnať 
tea ceremony LíáW=ëÉê]ãflåáL= čajový obrad 
tell the truth LíÉä=a]=íêrqL= povedať pravdu 
topic of 
conversation 

Lífléfâ=]î=
âflåî]DëÉfpåL=

konverzačná téma 

traditional Líê]DÇfp]åäL= tradičný 
trainee LíêÉáDåáWL= praktikant; poslucháč 
varied LîÉ]êfÇL= rozmanitý; rôzny 
well-dressed LïÉä=DÇêÉëíL= dobre oblečený 
without question LïfDa~rí=

?âïÉëíp]åL=
bez debaty; bez námietok 

academic Lôâ]DÇÉãfâL= akademický 
apply for a place L]Déä~f=Ñ]ê=]=éäÉfëL=uchádzať sa o miesto 
competition Lâflãé]DífpåL= súťaž 
course LâlWëL= chod (jedla) 
degree LÇfDÖêáWL= stupeň; akademická 

hodnosť 
end-of-year exam LÉåÇ=]î=àf]L= koncoročné skúšky 
entrance exam LÉåíê]åë=fÖDòôãL= prijímacia skúška 
fail LÑÉfäL= neurobiť; prepadnúť (u 

skúšky) 
finals LÑ~fåäòL= finále 
gap year LÖôé=àf]L= prestupný rok 
get a place at LÖÉí=]=éäÉfë=]íL= dostať miesto na/v... 
go to university LÖ]r=í]=

àråfDî‰WëfíáL=
ísť na univerzitu 

be good at LÄáW=DÖrÇ=]íL= byť dobrý v čom 
grant LÖê^WåíL= dotácia; grant 
homework LÜ]rãï‰WâL= domáca úloha 
leave 
school/university 

LäáWîL= opustiť školu/univerzitu 

lesson LäÉëåL= hodina 
nursery school Lå‰Wë]êf=ëâìWäL= jasle 
pass Lé^WëL= zložiť; urobiť (skúšku) 
primary school Léê~fã]êá=ëâìWäL= základná škola pre žiakov 

od do rokov (GB) 
qualify LâïfläfÑ~fL= kvalifikovať 

secondary school LëÉâ]åÇêá=ëâìWäL= stredná škola (GB) 
studies Lëí¾ÇfòL= (mn.č.) štúdium 
subject Lë¾ÄÇwfâíL= predmet (v škole) 
support sb 
financially 

Lë]DélWí=
Ñ~fDåôåp]äáL=

podporiť niekoho 
finančne 

take a test/exam = robiť test/skúšku 
train LíêÉfåL= trénovať 
vocational course LîflDâÉfp]åä=âlWëL= odborný kurz 

Unit 9 

ability L]DÄfä]íáL= schopnosť 
addictive L]DÇfâífîL= návykový 
appear L]Déf]L= objaviť sa; vystúpiť; zdať 

sa 
around L]Dê~råÇL= okolo 
authority LlWDqflê]ífL= autorita; vedenie 
care LâÉ]L= starostlivosť; opatrovať 
the centre of 
attention 

La]=ëÉåí]ê=]î=
]DíÉåpåL=

stred pozornosti 

certain Lë‰WíåL= istý (si) 
a cold L]=â]räÇL= nachladnutie, nádcha 
at the corners of LâlWå]ò=]îL= v kútikoch čoho (napr. 

úst) 
the cost of living La]=âflëí=]î=äfîfÏL= životné náklady 
the country La]=Dâ¾åíêfL= krajina; dedina 
crowd Lâê~rÇL= dav; ľudia 
the edge of LaáW=ÉÇw=]îL= okraj, hrana čoho 
encourage LfåDâ¾êfÇwL= povzbudiť 
enjoyment LfåDÇwlfã]åíL= pôžitok; radosť 
extremely LfâëDíêáWãäáL= nesmierne; neobyčajne 
fake LÑÉfâL= falošný; nepravý 
fake LÑÉfâL= falzifikát 
for LÑ]X=ÑlWL= predložka (po dobu) 
genuine LÇwÉåàìfåL= pravý; skutočný 
go up LÖ]r=¾éL= ísť hore; rásť; stúpať 
have a 
conversation 

Lâflåî]DëÉfpåL= rozprávať sa; 
(neformálny) rozhovor 

have a tooth out LÜôî=]=íìWq=~ríL= mať vytiahnutý zub 
honeymoon LÜ¾åfãìWåL= svadobná cesta 
horrible LÜflêfÄäL= hrozný; strašný 
inspiring LfåDëé~f]êfÏL= podnetný; fascinujúci 
irritating LfêfíÉfífÏL= provokujúci; rozčuľujúci 
joker LÇw]râ]L= humorista; šibal; vtipkár 
jungle LÇw¾ÏÖ]äL= džungľa 
kill LâfäL= zabiť; zabíjať 
laid-back LäÉfÇ=DÄôâL= pokojný; bezstarostný 
lifestyle Lä~fÑëí~fäL= životný štýl 
lock LäflâL= (u)zamknúť 
make sb feel good = spraviť niekoho šťastným 
miserable Lãfòê]ÄäL= nešťastný; utrápený 
mouth-watering Lã~rq=ïlWí]êfÏL= chutný, vkusný 
obvious LflÄîf]ëL= zjavný; ľahko viditeľný 
optimist LfléífãfëíL= optimistický 
pessimist LéÉëfãfëíL= pesimistický 
polite Lé]Dä~fíL= zdvorilý 
propose Léê]Dé]ròL= požiadať o ruku; navrhnúť 

niečo 
raised LêÉfòÇL= (po)zdvihnutý; vytiahnutý 
realist Lêf]äfëíL= realista 
rebel LêÉÄäL= rebel 
rent LêÉåíL= prenajať si; požičať si 

(auto) 
respect LêfDëéÉâíL= ohľad; hľadisko 
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rose petals Lê]rò=éÉíäòL= lupienky z ruží 
sense of humour LëÉåë=]î=DÜàìWã]L=zmysel pre humor 
the 
positive/negative 
side of life 

= pozitívna/negatívna 
stránka života 

since LëfåëL= od 
smile Lëã~fäL= usmievať sa; usmiať sa 
smile Lëã~fäL= úsmev; usmievať sa; 

usmiať sa 
social smile Lë]rpä=ëã~fäL= spoločenský úsmev 
speaker LëéáWâ]L= reproduktor; rečník 
start up Lëí^Wí=D¾éL= rozbehnúť; spustiť 
stay away LëíÉf=]DïÉfL= nechodiť do školy; zostať 

doma 
be sure of 
yourself 

LÄá=plWê=]î=à]DëÉäÑL=sebaistý; presvedčený 

tighten Lí~fí]åL= napnúť (sa); natiahnuť 
(sa) 

toothy LíìWqfL= zubatý 
ups and downs L¾éë]åÇ~råòL= striedavý úspech; vrtkavé 

šťastie 
upset L¾éDëÉíL= rozrušený; znepokojujúci; 

rozčúlený 
vibrant Lî~fÄê]åíL= pulzujúci; energický 
waste time LïÉàëí=í~àãL= strata času 
whatever LïflíDÉî]L= hocičo 
wide Lï~fÇL= široký 
wrinkle LêfÏâäL= vráska 
ambitious LôãÄfp]ëL= ambiciózny 
bossy LÄflëfL= panovačný 
calm Lâ^WãL= pokojný; tichý; pokoj; 

ticho 
cheeky LípáWâáL= drzý; bezočivý 
confident LâflåÑfÇ]åíL= sebaistý; presvedčený 
easygoing LáWòfDÖ]rfÏL= tolerantný; mierny 
friendly LÑêÉåÇäáL= priateľský 
hardworking LÜ^WÇDïlWâfÏL= pracovitý; pilný 
loyal Lälf]äL= lojálny 
nervous Lå‰Wî]ëL= nervózny; úzkostlivý 
relaxed LêfDäôâëíL= odpočinutý 
sensitive LëÉåë]ífîL= citlivý 
shy Lp~fL= plachý; hanblivý; nesmelý 
sociable Lë]rp]ÄäL= spoločenský; družný 
warm LïlWãL= teplý; teplo 
welcoming LïÉäâ]ãfÏL= láskavý; srdečný 
cost an arm and a 
leg 

= veľmi drahý 

give sb a hand LÖfî=ë¾ãÄ]Çf=]=
DÜôåÇL=

pomôcť komu 

keep your fingers 
crossed 

= držať palce 

not see eye to eye 
with sb 

= nerozumieť si s niekým 

pull sb’s leg LéräL= uťahovať si s niekoho 
cheeks LípáWâëL= líce (časť tváre) 
curly Lâ‰WäáL= brčkavý; vlnitý 
dimple LÇfãéäL= jamôčka (v tvári) 
eyebrows L~fÄê~ròL= obočie 
full LÑräL= plný; naplnený; celý 
mouth Lã~rqL= ústa 
pale LéÉfäL= bledý 
pointed LélfåífÇL= ostrý 
rosy Lê]ròfL= sľubný; nádejný 
square LëâïÉ]L= štvorcový; hranatý 
straight LëíêÉfíL= rovný; priamy 

teeth LíáWqL= zuby (j.č.tooth) 
thick LqfâL= tlstý 
thin LqfåL= chudý; tenký 
wavy LïÉfîfL= vlnitý; zvlnený 
white Lï~fíL= biely 

Review C 

close our eyes to = prižmúriť oko 
fairly LÑÉ]äáL= dosť; celkom dosť 
gardener LÖ^WÇå]L= záhradník; záhradkár 
get tired LÖÉí=í~f]ÇL= začať sa nudiť 
go green LÖ]r=ÖêáWåL= stať sa zeleným ( 

ochrancom životného 
prostredia) 

healthily LÜÉäqfäfL= zdravo 
issue LfpìWL= vydať; vydanie 
persuade Lé]DëïÉfÇL= presvedčiť; presvedčovať 
serious Lëf]êf]ëL= vážny 
split up Lëéäfí=¾éL= rozísť sa 
worthwhile Lï‰Wqï~fäL= užitočný 

Unit 10 

ancestors LôåëÉëí]òL= predkovia; predchodcovia 
army officer L^Wãá=flÑfë]L= vojenský dôstojník 
as soon as Lôò=ëìWå=ôòL= akonáhle 
be like chalk and 
cheese 

LíplWâ=]åÇ=ípáWòL= byť úplne rozdielny, 
odlišný 

click on Lâäfâ=flåL= kliknúť 
consider Lâ]åDëfÇ]L= zvážiť; uvážiť 
consist Lâ]åDëfëíL= skladať sa z (of) 
cute LâàìWíL= nádherný; kúzelný 
drive sb crazy LÇê~fî=âêÉfòáL= vytočiť niekoho 
driving licence LÇê~fîfÏ=ä~fëåëL= vodičský preukaz 
engrave LfåDÖêÉfîL= vyryť; vyrezať 
fitness test LÑfíå]ë=íÉëíL= test fyzickej zdatnosti 
be full of beans LÄf=DÑrä=]î=DÄáWåòL= plný energie; čiperný 
guy LÖ~fL= chlapík 
heaven LÜÉîåL= nebo; nebesá 
introduce Lfåíê]DÇàìWëL= zaviesť 
It’s a piece of 
cake 

= je to veľmi ľahké, 
nenáročné 

knock LåflâL= (za)klopať; (za)búchať 
lazy LäÉfòáL= lenivý; liknavý 
love-hate 
relationship 

LêfDäÉfpåpféL= milovať, aj nenávidieť 

low-calorie Lä]rDâôä]êfL= nízkokalorický 
luggage Lä¾ÖfÇwL= batožina 
non-existent Låflå=fÖDòfëíåíL= neexistujúci 
not be sb’s cup of 
tea 

= nebyť niekoho typ 

be packed in like 
sardines 

LÄf=Déôâí=få=Dä~fâ=
ë^WDÇáWåòL=

byť natlačený ako 
sardinky 

proverb Léêflî‰WÄL= príslovie 
serving Lë‰WîfÏL= porcia 
set LëÉíL= zapadať (slnko, mesiac) 
stamina Lëíôãfå]L= vytrvalosť; životná 

energia 
stone Lëí]råL= kameň 
stress-free LëíêÉëÑêáWL= bez stresu 
stress-resistant LëíêÉëêfDòfëí]åíL= odolný voči stresu 
strictly LëíêfâíäáL= prísne 
tent LíÉåíL= stan 
timetable Lí~fãíÉfÄäL= cestovný/letový poriadok 
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be in trouble LÄf=få=íê¾ÄäL= mať problémy; byť v 
problémoch 

well-built LïÉä=DÄfäíL= dobre strávený; urastený 
youth LàìWqL= mladosť 
air conditioning LÉ]=â]åDÇfpåáÏL= klimatizácia 
bonnet LÄflåfíL= kapota 
boot LÄìWíL= topánka (vysoká); 

batožinový priestor (v 
aute) / kufor (BrE) 

break down LÄêÉfâ=Ç~råL= pokaziť sa 
bumper LÄ¾ãé]L= nárazník 
economical LáWâ]Dåflãfâ]äL= ekonomický 
engine LÉåÇwfåL= motor 
environmentally 
friendly 

LÉåDî]fê]åãÉåí]äf=
DÑêÉåÇäfL=

neškodný k životnému 
prostrediu 

fall off LÑlWä=DflÑL= upadnúť 
flashy LÑäôpáL= blýskavý; efektný 
gear stick LÖf]=ëífâL= prevodová páka 
glamorous LÖäôã]ê]ëL= atraktívny; fascinujúci 
handbrake LÜôåÇÄêÉfâL= ručná brzda 
headlights LÜÉÇä~fíëL= svetlomety 
leather seat LäÉa]=ëáWíL= kožené sedadlo 
give sb a lift LÖfî=ë¾ãÄ]Çf=]=

DäfÑíL=
povzbudiť koho; zdvihnúť 
náladu 

made in your 
country 

LãÉfÇ=få=à]=
â^WåíêáL=

vyrobené v tvojej krajine 

number plate Lå¾ãÄ]=éäÉfíL= štátna poznávacia značka 
(ŠPZka) 

overtake L]rî]íÉfâL= obehnúť; stretnúť 
park Lé^WâL= park 
posh LéflpL= nóbl; extra 
run Lê¾åL= prevádzkovať 
run out of Lê¾å=~rí=flîL= vydať sa z čoho; dôjsť 
rush hour Lê¾p=~r]L= dopravná špička 
satellite 
navigation system 

Lëôí]ä~fí=
åôîfDÖÉfpå=
ëfëí]ãL=

GPS 

seat belt LëáWí=ÄÉäíL= bezpečnostný pás 
sound system Lë~råÇ=ëfëí]ãL= zvuková aparatúra 
spacious LëéÉfp]ëL= priestorný 
steering wheel Lëíf]êfÏ=ïáWäL= volant 
stretch your legs LëíêÉíp=à]=äÉÖòL= natiahnuť si nohy 
sunroof Lë¾åêìWÑL= posuvná strecha 
traffic jam LíêôÑfâ=ÇwôãL= dopravná zápcha 
tyre Lí~f]L= pneumatika 
wheel LïáWäL= koleso; volant 
windscreen LïfåÇëâêáWåL= predné/čelné sklo 
windscreen wiper LïfåÇëâêáWå=

ï~fé]L=
stierač 

a brisk walk L]=Äêfëâ=ïl?âL= svižný krok 
an extended 
family 

L]å=fâDëíôåÇfÇ=
ÑôãfäáL=

širší okruh rodiny 

be in a hurry LÄáW=få=]=DÜ¾êfL= ponáhľať sa 
keep fit LâáWé=ÑfíL= udržiavať sa v dobrej 

kondícii 
lead a healthy life LäáWÇ=]=ÜÉ~äíÜá=ä~fÑL=viesť zdravý život 
do martial arts LÇì=ã^Wpä=^WíëL= robiť bojové umenia 
a network of 
friends 

L]=åÉíï‰Wâ=]î=
ÑêÉåÇòL=

okruh priateľov 

a spectacular 
sunset 

L]=ëéÉâDíôâàrä]=
ë¾åëÉíL=

pôsobivý západ slnka 

add LôÇL= pridať 
aubergine L]rÄ]wáWåL= baklažán 
bake LÄÉfâL= piecť (nie mäso) 
banana LÄ]Då^Wå]L= banán 

banana-split LÄ]Då^Wå]=ëéäfíL= banán so zmrzlinou a 
šľahačkou 

batter LÄôí]L= šľahané cesto 
bean LÄáWåL= bôb; fazuľa; zrnko 
boil LÄlfäL= variť (sa); vrieť 
brown sugar LÄê~rå=prÖ]L= hnedý cukor 
butter LÄ¾í]L= maslo 
carrot Lâôê]íL= mrkva; karotka 
cauliflower LâfläfÑä~r]L= kareláb 
cherry LípÉêáL= višňa 
chicken LípfâfåL= kura 
chop LípfléL= (roz)sekať; krájať 
coconut Lâ]râ]rå¾íL= kokosový orech 
cucumber LâàìWâ¾ãÄ]L= uhorka 
cut in half Lâ¾í=få=Ü^WÑL= rozrezať za polovicu 
dish LÇfpL= jedlo; pokrm; nádoba; 

misa 
fresh LÑêÉpL= čerstvý; osviežujúci 
fritters LÑêfí]L= pirôžtek, alebo šatôčka 

plnená niečím 
fruit salad LÑêìWí=ëôä]ÇL= ovocný šalát 
fry LÑê~fL= smažiť (sa); opekať (sa) 
garlic LÖ^WäfâL= cesnak 
grape LÖêÉféL= hrozno 
grill LÖêfäL= grilovať; opekať na rošte 
ice cream L~fë=âêáWãL= zmrzlina 
ingredient LfåDÖêáWÇá]åíL= prísada 
lemon LäÉã]åL= citrón 
lettuce LäÉífëL= hlávkový šalát 
milk LãfäâL= mlieko 
mix LãfâëL= (z)miešať (sa); zmes 
mushroom Lã¾pêrãL= huba 
nut Lå¾íL= orech 
onion L¾åà]åL= cibuľa 
orange LflêfåÇwL= pomaranč 
oven L¾îåL= rúra; pec 
peach LéáWípL= broskyňa 
peel LéáWäL= (o)lúpať; (o)škrabať; 

šupa; kôra 
prawn LéêlWåL= granát 
raw LêlWL= surový 
recipe LêÉëféáL= recept 
red pepper LêÉÇ=éÉé]L= mletá paprika 
rice Lê~fëL= ryža 
sardine Lë^WDÇáWåL= sardinky 
sausage LëflëfÇwL= saláma; párok; klobása 
slice Lëä~fëL= krajec; plat 
soup LëìWéL= polievka 
spinach LëéfåfípL= špenát 
sugar LprÖ]L= cukor 
tea LíáWL= čaj 
tomato Lí]Dã^Wí]rL= paradajka 
trout Líê~ríL= pstruh 
vanilla Lî]Dåfä]L= vanilka 

Unit 11 

accidentally LôâëfDÇÉåí]äfL= náhodne 
activity LôâDífîfíáL= činnosť; aktivita 
amused L]DãàìWòÇL= pobavený 
arachnophobic L]?êôâå]DÑ]rÄfâL= arachnofobik 
attitude LôífíàìWÇL= postoj; prístup; 

stanovisko 
away L]DïÉfL= preč 
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bare LÄÉ]L= holý; nepokrytý 
on business Lflå=ÄfòåfëL= služobne 
call LâlWäL= telefonovať; volať 
change LípÉfåÇwL= zmeniť; vymeniť; zmena 
companion Lâ]ãDéôåf]åL= spoločník; druh 
contact LâflåíôâíL= kontaktovať (koho) 
cool LâìWäL= super; v pohode; 

neuveriteľný 
cruel LâêìW]äL= krutý; ukrutný 
delete LÇfDäáWíL= (vy)mazať 
dislike LÇfëä~fâL= nemať rád 
essential LfDëÉåpäL= základný; hlavný; 

podstatný 
fictional LÑfâp]å]äL= vymyslený; románový 
file LÑ~fäL= súbor 
fir LÑ‰WL= jedľa 
fluently LÑäìW]åíäáL= plynulo 
frighten sb away LÑê~fí]å=]ïÉfL= odstrašiť niekoho 
get in touch LÖÉí=få=í¾ípL= zavolať si/napísať 

si/poslať si email 
get on with LÖÉí=flå=ïfqL= vychádzať/rozumieť si s 
heavy breathing LÜÉîá=ÄêáWafÏL= hlboké dýchanie 
human LÜàìWã]åL= človek; ľudský 
hunting LÜ¾åífÏL= lov; hon 
illegal LfDäáWÖäL= nelegálny 
image LfãfÇwL= predstava; obraz 
imaginative LfDãôÇwfå]ífîL= nápaditý; vynaliezavý 
insect LfåëÉâíL= hmyz 
keep an eye on LâáWé=]å=~f=flåL= dohliadať na 

niekoho/niečo 
key in LâáW=DfåL= zapísať na klávesnici; 

vložiť do počítača 
keyboard LâáWÄlWÇL= klávesnica 
lead LäáWÇL= viesť 
lift LäfÑíL= zdvihnúť 
look alike Lärâ=]Dä~fâL= vyzerať podobne/rovnako 
look up Lärâ=¾éL= vyhľadať; nájsť čo (v 

slovníku) 
medical field LãÉÇfâä=ÑáWäÇL= medicínske pole/hľadisko 
mirror Lãfê]L= zrkadlo 
misunderstood Lãfë¾Ç]DëírÇL= nepochopený 
Never mind. LåÉî]=ã~fåÇL= Nevadí. 
ornithologist LlWåfDqflä]ÇwfëíL= ornitológ 
own L]råL= vlastný; vlastniť 
owner L]rå]L= majiteľ 
pain LéÉfåL= bolesť; bolesti 
progress Léê]rÖêÉëL= pokrok 
protect Léê]DíÉâíL= chrániť; ochraňovať 
pull up Lérä=¾éL= zastaviť (auto u krajnice) 
put up Lérí=¾éL= dať (si nohy) hore 
recognise LêÉâ]Öå~fòL= poznať 
respect LêfDëéÉâíL= ohľad; hľadisko 
rule LêìWäL= pravidlo; zásada 
run Lê¾åL= bežať; utekať 
sauce LëlWëL= omáčka 
scary LëâÉ]êáL= naháňajúci strach 
scientist Lë~f]åífëíL= vedec; prírodovedec 
secret code LëáWâê]í=â]rÇL= tajný kód 
shadow LpôÇ]rL= tieň 
suffering Lë¾Ñ]êfÏL= bolesť; utrpenie; trápenie 
sunburn Lë¾åÄ‰WåL= opálenie; spálenie 

slnkom 

tale LíÉfäL= rozprávka; povesť; 
poviedka 

the theory of 
evolution 

La]=qf]êá=]î=
áWî]DäìWp]åL=

teória evolúcie 

the tip of the nose LíféL= špička nosa 
tough Lí¾ÑL= silný; húževnatý 
tour Lír]L= cesta; zájazd; prehliadka 
turn round Lí‰Wå=Dê~råÇL= otočiť sa 
turn up Lí‰Wå=¾éL= objaviť sa 
type Lí~féL= písať (na stroji, na 

počítači) 
unconditional love L¾åâ]åDÇfp]åä=ä¾îLabsolútna, bezvýhradná 

láska 
undressed L¾åDÇêÉëíL= nahý; bez oblečenia 
unnatural L¾åDåôíp]ê]äL= neprirodzený 
unwell L¾åDïÉäL= chorý 
visit LîfòfíL= navštíviť; prísť na 

návštevu 
wallet LïfläfíL= (pánska) peňaženka 
weight LïÉfíL= váha 
without LïfDa~ríL= bez 
be worth 
$100,000 

LÄáW=ï‰WqL= mať hodnotu $100,000 

wrong LêflÏL= zlý 
be afraid of LÄáW=]DÑêÉfÇ=]îL= báť sa čoho 
be allergic to LÄáW=]Dä‰WÇwfâ=í]L= byť alergický na  
be fond of LÄf=DÑflåÇ=]îL= mať rád koho 
be interested in LÄáW=áåíê]ëífÇL= zaujímať sa o 
be keen on LÄf=DâáWå=flåL= nadšený čím 
be terrified of LíÉêfÑ~fÇ=]îL= byť vystrašený z 
alligator LôäfDÖÉfí]L= aligátor 
animal testing Lôåfã~ä=DíÉëífÏL= testy/pokusy na 

zvieratách 
bat LÄôíL= netopier 
bear LÄÉ]L= medveď 
bull LÄräL= býk 
cage LâÉfÇwL= klietka 
calf Lâ^WÑL= teľa 
camel LâôãäL= ťava 
cat LâôíL= mačka 
cheetah LípáWí]L= gepard 
chicken LípfâfåL= kura 
cow Lâ~rL= krava 
cricket LâêfâfíL= cvrček 
crocodile Lâêçâ]Ç~fäL= krokodíl 
deer LÇf]L= jeleň; vysoká parohatá 

zver 
dog LÇflÖL= pes 
dolphin LÇfläÑfåL= delfín 
eagle LfWÖäL= orol 
elephant LÉäfÑ]åíL= slon 
endangered 
species 

LfåDÇÉfåÇw]Ç=
ëéáWpáWòL=

ohrozený druh 

fluffy LÑä¾ÑfL= páperovitý; chlpatý 
foal LÑ]räL= žriebä 
frog LÑêflÖL= žaba 
fur LÑ‰WL= kožušina 
giraffe LÇwfDê^WÑL= žirafa 
hairy LÜÉ]êáL= chlpatý 
hamster LÜôãëí]L= škrečok 
hen LÜÉåL= sliepka 
horse LÜlWëL= kôň 
iguana LfÖDï^Wå]L= leguán 
kitten LâfíåL= mačiatko 
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lamb LäôãL= jahňacie (mäso) 
lion Lä~f]åL= lev 
loveable Lä¾î]Ä]äL= milý; ľúbezný 
mouse Lã~rëL= myš 
mynah bird Lã~få]=DÄ‰WÇL= druh ázijského tropického 

vtáka 
paw LélWL= tlapa 
pet LéÉíL= domáce zviera; miláčik 
pig LéfÖL= prasa 
puppy Lé¾éáL= šteňa 
rabbit LêôÄfíL= králik 
rat LêôíL= krysa 
reptile LêÉéí~fäL= plaz 
shark Lp^WâL== žralok 
sheep LpáWéL= ovca 
snake LëåÉfâL= had 
tail LíÉfäL= chvost 
tortoise LílWí]ëL= korytnačka 
whale LïÉfäL= veľryba 
wild bird/amimal Lï~fäÇ=Dôåfã]äL= divý vták/zviera 
zoo LòìWL= zoologická záhrada; zoo 
ant LôåíL= mravec 
bee LÄáWL= včela 
butterfly LÄ¾í]Ñä~fL= motýľ 
cockroach Lâflâê]rípL= šváb 
fly LÑä~fL= mucha 
mosquito Lã]ëDâáWí]rL= komár 
spider Lëé~fÇ]L= pavúk 
wasp LïflëéL= osa 

Unit 12 

abroad L]DÄêlWÇL= do cudziny/zahraničie; v 
cudzine/zahraničí 

adorable L]DÇlWê]ÄäL= zbožňovaný; milý 
ago L]DÖ]rL= pred (o čase) 
all over the world LlWä=]rî]=a]=

ï‰WäÇL=
po celom svete 

anniversary LôåfDî‰Wë]êáL= výročie 
architect L^WâfíÉâíL= architekt 
arrangement L]DêÉfåÇwã]åíL= dohoda; usporiadanie 
attached L]DíôípíL= priložený; pripojený 
awful LlWÑäL= strašný; otrasný 
balloon LÄ]DäìWåL= balón (na lietanie) 
build LÄfäÇL= stavať; postaviť 
building LÄfäÇfÏL= budova; stavba 
celebrate LëÉä]ÄêÉfíL= (o)sláviť; oslavovať 
century LëÉåíp]êáL= storočie 
connecting flight Lâ]DåÉâífÏ=Ñä~fíL= nadväzný let 
crazy LâêÉfòáL= šialený; bláznivý 
delicious LÇfDäfp]ëL= lahodný 
design LÇfDò~fåL= navrhnúť; projektovať; 

(na)plánovať 
disappear LÇfë]Déf]L= zmiznúť; stratiť sa 
enormous LfDålWã]ëL= obrovský; nesmierny 
entirely LfåDí^f]äfL= úplne; celkom 
exhausted LfÖDòlWëífÇL= vyčerpaný 
exist LfÖDòfëíL= existovať 
expect LfâDëéÉâíL= očakávať; predpokladať 
fame LÑÉfãL= sláva; povesť 
golden wedding 
anniversary 

LÖ]räÇ]å=?ïÉÇfÏ=
Dôåfî‰Wë]êfL=

zlatá svadba; 50.výročie 
svadby 

guest LÖÉëíL= hosť; návštevník 
guinea pig LÖfåf=DéfÖL= morča 

helium-filled LÜáWäf]ãDÑfäÇL= naplnený héliom 
hilarious LÜfDäÉ]êf]ëL= veselý; zábavný 
ice cube L~fë=âàìWÄL= kocka ľadu 
In my opinion Lfå=ã~f=]Défåà]åL= Podľa môjho názoru 
including LfåDâäìWÇáÏL= vrátane 
incredible LfåDâêÉÇ]ÄäL= neuveriteľný 
inside Lfåë~fÇL= vo vnútri; dovnútra 
interior LfåDíf]êf]L= interiér 
journey LÇw‰WåáL= cesta; zájazd; prehliadka 
king LâfÏL= kráľ 
Labrador LäôÄê]ÇlWL= Labrador (druh psa) 
location Lä]rDâÉfpåL= miesto; poloha; 

umiestnenie 
meet up LãáWí=D¾éL= stretnúť sa (=meet) 
melt LãÉäíL= rozpustiť (sa); roztaviť sa 
note Lå]ríL= bankovka 
outside L~ríDë~fÇL= vonku 
overlook L]rî]DärâL= mať vyhliadku na 
palace LéôäfëL= palác 
for pleasure LÑ]=éäÉw]L= pre potešenie 
pretty LéêfíáL= pekný; krásny; pôvabný 
reindeer skin LêÉfåÇf]L= sobia koža 
release LêfDäáWëL= prepustiť (väzňa); 

vypustiť; uvoľniť 
reply LêfDéä~fL= odpovedať 
ridiculous LêfDÇfâàrä]ëL= smiešny; absurdný 
shore LplWL= breh; pobrežie 
be situated LÄá=ëáíìÉfífÇL= byť situovaný; byť 

umiestnený niekde 
sleeping bag LëäáWéfÏ=ÄôÖL= spacák 
spring LëéêfÏL= jar 
strange LëíêÉfåÇwL= zvláštny 
stunning Lëí¾åfÏL= senzačný; ohromujúci 
style Lëí~fäL= učesať; vytvoriť účes 
sweet LëïáWíL= sladký 
tasty LíÉfëíáL= chutný 
temperature LíÉãéêfíp]L= teplota 
unique LàrDåáWâL= jedinečný 
visitor Lîfòfí]L= návštevník 
Well, … LïÉäL= Nuž,... 
well-known LïÉäDå]råL= známy; populárny 
wherever LïÉ]êDÉî]L= kdekoľvek 
winter Lïfåí]L= zima 
one of the 
wonders of … 

Lï¾åÇ]òL= jeden z divov 

write back Lê~fí=DÄôâL= odpísať (na list, atď.) 
do a course LâlWëL= navštevovať kurz 
do some 
homework 

LÜ]rãï‰WâL= robiť domácu úlohu 

do the housework LÇìW=a]=
Ü]rãï‰WâL=

robiť domáce práce; 
upratovať 

do research LÇìW=êfDë‰WípL= robiť prieskum/výskum 
do the shopping LÇrW=a]=pfléfÏL= nakupovať 
get better LÖÉí=DÄÉí]L= uzdraviť sa 
get changed LÖÉí=ípÉfÇwÇL= prezliecť sa 
get dressed LÖÉí=ÇêÉëíL= obliecť sa 
get lost LÖÉí=äflëíL= stratiť sa 
get married LÖÉí=ãôêfÇL= oženiť sa; vydať sa 
go for a drink LÖ]r=ÑlWê=]=ÇêfÏâL= ísť na drink 
go for a walk LÖ]r=ÑlWê=]=ïlWâL= ísť na prechádzku 
go home LÖ]r=Ü]rãL= ísť domov 
go mad LÖ]r=ãôÇL= zblázniť sa 
go skiing LÖ]r=ëâááÏL= ísť na lyže 
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have a go LÜôî=]=DÖ]rL= vyskúšať čo 
have a good time LÜô(î=]=ÖrÇ=Då~fíL=dobre sa baviť 
have a laugh LÜôî=]=Dä^WÑL= smiať sa 
have lunch LÜôî=ä¾åípL= obedovať 
have a rest LÜôî=]=DêÉëíL== odpočinúť si; oddýchnuť 

si 
make a decision LãÉfâ=]=ÇfDëfwåL= urobiť rozhodnutie 
make a living LãÉfâ=]=DäfîfÏL= zarábať si na živobytie; 

živiť sa 
make mistakes LãÉfâ=ãfëíÉfâëL= robiť chyby 
make money LãÉfâ=Dã¾åfL= zarábať peniaze 
make a promise LãÉfâ=]=DéêflãfëL= sľúbiť 
take a bus LíÉfâ=]=Ä¾ëL= ísť na autobuse 
take an exam LíÉfâ=]å=fÖDòôãL= urobiť skúšku 
take a photo LíÉfâ=]=Ñ]rí]rL= fotiť 
take responsibility LíÉfâ=

êfëéflåëfDÄfäfíáL=
vziať zodpovednosť 

take risks LíÉfâ=êfëâëL= riskovať 
breeze LÄêáWòL= vánok 
breezy LÄêáWòáL= sviežo; príjemne veterne 
Celsius LëÉäëá]ëL= Celsius 
cloud Lâä~rÇL= mrak; oblak 
cloudy Lâä~rÇáL= zamračený 
cold Lâ]räÇL= chladno; zima (ráz 

počasia); studený 
dark LÇ^WâL= tmavý; tma 
dry LÇê~fL= suchý; sucho 
dull LÇ¾äL= nezaujímavý; jednotvárny 
fine LÑ~fåL= v poriadku; skvelý 
fog LÑflÖL= hmla 
foggy LÑflÖáL= hmlisto 
freeze LÑêáWòL= mrznúť 
freezing LÑêáWòfÏL= mrazivý; ľadový 
heat LÜáWíL= ohriať; teplota (stupeň 

zohriatia) 
hot LÜflíL= horúci; horúco 
humid LÜàìWãfÇL= vlhký 
humidity LÜàìDãfÇ]íáL= vlhkosť 
ice L~fëL= ľad 
icy L~fëáL= ľadový; ľadovo studený 
minus 13/30 
degrees 

Lã~få]ë(ÇfDÖêáWL= 13/30 stupňov pod nulou 

mist LãfëíL= hmla; opar 
misty LãfëíáL= hmlisto 
rain LêÉfåL= dážď 
rain LêÉfåL= pršať 
rainy LêÉfåáL= daždivo 
shower Lp~r]L= prehánky 
showery Lp~r]êáL= daždivo 
snow Lëå]rL= sneh 
snow Lëå]rL= snežiť 
storm LëílWãL= búrka 
stormy LëílWãáL= búrlivý 
sun Lë¾åL= slnko 
sunny Lë¾åáL= slnečno 
warm LïlWãL= teplý; teplo 
wet LïÉíL= mokrý; daždivý; daždivo 
wind LïfåÇL= vietor 
windy LïfåÇáL= veterne 

Review D 

albatross LôäÄ]DíêflëL= albatros 
approximately L]Déêflâëfã]íäáL= približne; asi 

birthplace LÄ‰WqéäÉfëL= miesto narodenia 
come out Lâ¾ã=~ríL= vyjsť 
cover Lâ¾î]L= prikryť; (za)kryť 
die LÇ~fL= umrieť; zomrieť 
dish LÇfpL= jedlo; pokrm; nádoba; 

misa 
fix LÑfâëL= pripevniť; opraviť 
give birth LÖfî=Ä‰WqL= porodiť 
green turtle LÖêáWå=í‰WíäL= kareta obrovská 
humpback whale LÜ¾ãéÄôâ=ïÉfäL= vráskavec dlhoplutvý 
lay eggs LäÉf=ÉÖòL= znášať vajíčka 
long-distance LäflÏ=DÇfëí]åëL= veľká vzdialenosť; 

diaľkový; medzimestský 
olive oil Lfläfî=lfäL= olivový olej 
set off LëÉí=flÑL= vydať sa; vyraziť (na 

cestu) 
slow down Lëä]r=Ç~råL= spomaliť 
turn back Lí‰Wå=ÄôâL= vrátiť sa; zmeniť (názor) 
wildebeest LîfäÇ]ÄáWëíL= pakôň 
 


