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Inspiration 3  

Unit 1 
accent Lôâë]åíL= prízvuk, akcent 
ambition LôãDÄfpåL= ambícia, túžba, ctižiadosť 
apartment L]Dé^Wíã]åíL= byt, apartmán 
apologise L]Déflä]Çw~fòL= ospravedlniť sa, prosiť o 

odpustenie 
attack L]DíôâL= napadnúť/zaútočiť, 

napadnutie/útok 
bite off LÄ^fí=DflÑL= odhryznúť, prehryznúť, 

uhryznúť 
boots LÄìWíëL= čižmy, hotelový čistič 

topánok/sluha 
bother LÄfla]L= obťažovať (sa), trápiť 

(sa), sužovať (sa) 
brakes LÄêÉfâëL= brzda 
bright LÄê~fíL= jasný, žiarivý, oslnivý 
Canada Lâôå]Ç]L= Kanada 
care about LâÉ]ê=]DÄ~ríL= starať sa, zaujímať sa (o 

koho) 
championship Lípôãéá]åpáéL= majstrovstvá, šampionát 
 cheer Lípf]L= povzbudzovať, fandiť 
close Lâä]ròL= blízky, dôverný 
college LâfläfÇwL= vysoká škola, vyššia 

stredná škola, britská 
stredná škola 

come out Lâ¾ã=~ríL= vyjsť, vychádzať 
completely Lâ]ãDéäáWíäáL= celkom, úplne 
cool LâìWäL= chladný/studený, 

ľahostajný/nevľúdny, 
super/bezva 

cousin Lâ¾òåL= bratranec, sesternica 
crash LâêôpL= naraziť, vraziť, nabúrať 
crime Lâê~fãL= zločin 
do the dishes LÇìW=a]=DÇfpfòL= umývať riad 
drugs LÇê¾ÖòL= liek/liečivo, 

droga/narkotikum 
either L~fa]L= tiež naviac/tiež nie, 

nijako, tiež 
energy LÉå]ÇwáL= sila, energia, vitalita 
engine LÉåÇwfåL= motor 
environment LfåDî~fê]åã]åíL= prostredie, okolie 
experience LfâDëéf]êá]åëL= skúsenosť, prax 
fall asleep LÑlWä=]DëäáWéL= zaspať, usnúť 
fall off LÑlWä=DflÑL= spadnúť/opadá(va)ť, 

znížiť sa/zmenšiť sa 
fleece LÑäáWëL= rúno, vlna 
freedom LÑêáWÇ]ãL= sloboda, voľnosť 
friendship LÑêÉåÇpféL= priateľstvo, kamarátstvo 
funfair LÑ¾åÑÉ]L= lunapark 
grow up LÖê]r=¾éL= vyrásť, dospieť 
half term LÜ^WÑ=í‰WãL= semestrálne voľno (BrE) 
Hawaii LÜ]Dï~fL= Havaj, Havajské ostrovy 
helmet LÜÉäã]íL= prilba, helma 
home game LÜ]rã=ÖÉfãL= domáca hra 
human LÜàìWã]åL= ľudský 
in the open Lfå=aáW=]réåL= vonku 
incredible LfåDâêÉÇ]ÄäL= úžasný, skvelý, 

fantastický 
inspire LfåDëé~f]L= povzbudiť, podnietiť, 

inšpirovať 
jaw LÇwlWL= sánka, čeľusť 

kick LâfâL= kopanec, kopnutie, výkop 
Latin America Läôífå=]DãÉêfâ]L= Latinská Amerika 
leave someone 
alone 

LäáWî=]Dä]råL= nechať niekoho osamote 

look forward to Lärâ=DÑlWï]Ç=í]L= tešiť sa, očakávať 
mate LãÉfíL= priateľ, druh, partner 
memory LãÉã]êáL= pamäť 
mile Lã~fäL= míľa 
mixture Lãfâëíp]L= zmes 
motorbike Lã]rí]Ä~fâL= motorka 
musical LãàìWòfâäL= hudobný, muzikálny, 

melodický 
pain LéÉfåL= bolesť 
personal Lé‰Wë]åäL= osobný, súkromný, 

vlastný 
pier Léf]L= mólo, prístavná hrádza 
politician LéfläfDífpåL= politik, poslanec 
politics Léflä]ífâëL= politika, politické praktiky 
power Lé~r]L= moc, sila, vplyv, vláda 
professional Léê]DÑÉp]åäL= profesionálny, odborný 
punch Lé¾åípL= udierať, vraziť, buchnúť 
range LêÉfåÇwL= škála/sortiment, 

rozmedzie/rozsah, horský 
hrebeň/pohorie 

recover LêfDâ¾î]L= zotaviť sa, uzdraviť sa, 
vzchopiť sa 

ride Lê~fÇL= (krátka) jazda, zvezenie 
root LêìWíL= koreň 
rubbish Lê¾ÄfpL= odpad(ky), smeti 
score LëâlWL= skórovať, zabodovať, 

získať, trafiť 
scream LëâêáWãL= (za)kričať, vykríknuť, 

(za)jačať 
sense LëÉåëL= zmysel, pocit/dojem 
shape LpÉféL= tvar, podoba, forma 
shock LpflâL= šok, zľaknutie, rana, 

otras 
skates LëâÉfíëL= korčule 
store LëílWL= obchod, predajňa, 

obchodný dom 
strength LëíêÉÏqL= sila, pevnosť 
suburb Lë¾Ä‰WÄL= predmestie 
take part LíÉfâ=Dé^Wí=fåL= zúčastniť sa, zapojiť sa 
tears Líf]òL= slzy 
train LíêÉfåL= cvičiť, trénovať 
trendy LíêÉåÇáL= súčasný, módny, 

moderný 
truth LíêìWqL= pravda 
turn Lí‰WåL= stať sa 
vivid LîfîfÇL= živý/svieži, jasný 
warning LïlWåfÏL= varovanie, výstraha, 

upozornenie 
wolf LïräÑL= vlk 

Unit 1 – FEELINGS 
angry LôÏÖêáL= nahnevaný, rozčúlený 
bored LÄlWÇL= znudený, otrávený 
cheerful Lípf]Ñ]äL= veselý, radostný, 

spokojný 
depressed LÇfDéêÉëíL= skľúčený, deprimovaný, 

trpiaci depresiou 
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embarrassed LfãDÄôê]ëíL= zahanbený, v rozpakoch, 
strápnený 

excited LfâDë~fífÇL= vzrušený, rozrušený 
fed up LÑÉÇ=D¾éL= otrávený, znechutený, 

znudený 
frightened LÑê~fí]åÇL= vystrašený, naľakaný 
happiness LÜôéfå]ëL= šťastie, spokojnosť 
happy LÜôéáL= šťastný 
lonely Lä]råäáL= osamelý, opustený 
miserable Lãfòê]ÄäL= nešťastný, strápený 
nervous Lå‰Wî]ëL= nervózny, úzkostlivý 
pleased LéäáWòÇL= spokojný, majúci radosť 
sad LëôÇL= smutný, zronený 
scared LëâÉ]ÇL= vystrašený, vydesený 
terrified LíÉêfÑ~fÇL= zdesený, vydesený 
tired Lí~f]ÇL= ustatý, vyčerpaný, 

uťahaný 
worried Lï¾êfÇL= ustarostený, utrápený, 

znepokojený 

Unit 1 – LANGUAGE LEARNING 
break LÄêÉfâL= porušiť, rozlomiť (sa) 
communicate Lâ]DãàìWåfâÉfíL= komunikovať, 

dorozumievať sa 
coursebook LâlWëÄrâL= učebnica 
discussion LÇfëDâ¾påL= diskusia, debata, 

rozhovor 
examination LfÖòôãfDåÉfpåL= skúška, test, skúšanie 
get things wrong LÖÉí=qfÏò=êflÏL= spraviť chybu 
grammar LÖêôã]L= gramatika 
group work LÖêìWé=ï‰WâL= skupinová práca 
learn by heart Lä‰Wå=Ä~f=Ü^WíL= učiť sa naspamäť 
learner Lä‰Wå]L= žiak, študent 
organised LlWÖ]å~fòÇL= organizovaný 
pair work LéÉ]=ï‰WâL= práca v dvojiciach 
phrase LÑêÉfòL= fráza, slovný obrat, 

(ustálené) slovné 
spojenie 

rule LêìWäL= pravidlo, predpis 

Unit 1 – MUSIC 
blues LÄäìWòL= blues 
country and 
western 

Lâ¾åíêá=]åÇ=
ïÉëíåL=

country (hudba) 

drumbeat LÇê¾ãÄáWíL= bubnovanie, zvuk bubna 
folk LÑ]râL= folková hudba 
guitar LÖfDí^WL= gitara 
mandolin LãôåÇ]DäfåL= mandolína 
rock and roll Lêflâ=]å=Dê]räL= rokenrol 

Unit 1 – WATER (1) 
lake LäÉfâL= jazero 
Pacific Ocean Lé]DëfÑfâ=]rpåL= Tichý oceán 
splash LëéäôpL= šplechnutie, čľapnutie, 

streknutie 
surf Lë‰WÑL= surfovanie, surfovať 
surfboard Lë‰WÑÄlWÇL= surfovacia doska 
surfer Lë‰WÑ]L= surfista 
wave LïÉfîL= vlna, vlnenie, zamávanie 

Unit 1 – PHRASAL VERBS WITH GET 
get away LÖÉí=]DïÉfL= odísť, dostať sa preč, 

uniknúť 
get back LÖÉí=ÄôâL= vrátiť sa, dostať sa späť 

get on well LÖÉí=flå=ïÉäL= vychádzať (dobre), 
znášať sa (s kým) 

get to LÖÉí=í]L= dostať sa k/do 
get together LÖÉí==í]DÖÉa]L= stretnúť sa, zísť sa 
get up LÖÉí=¾éL= vstať/postaviť sa, vstať 

(ráno z postele) 

Unit 1 – PREFIXES DIS- and UN- 
disagree LÇfë]DÖêáWL= (ne)súhlasiť 
disappear LÇfë]Déf]L= zmiznúť/stratiť sa, 

(appear) objaviť sa 
uncomfortable L¾åDâ¾ãÑí]ÄäL= (ne)pohodlný,  
unfriendly L¾åDÑêÉåÇäáL= (ne)priateľský, (ne)vľúdny 
unhappy L¾åDÜôéáL= (ne)šťastný 
unlucky L¾åDä¾âfL= smoliarsky, (lucky) majúci 

šťastie 
unpopular L¾åDéfléà]ä]L= (ne)populárny, 

(ne)obľúbený 
unusual L¾åDàìWwì]äL= (ne)obvyklý, (ne)zvyčajný 

Unit 1 – CULTURE Identity 
although LlWäDa]rL= hoci, i keď 
belong LÄfDäflÏL= patriť, prináležať 
border LÄlWÇ]L= hranica, lem/(o)kraj 
citizen LëfífòåL= občan, obyvateľ mesta 
confusing Lâ]åDÑàìWòfÏL= zavádzajúci, mätúci 
criticise Lâêfífë~fòL= kritizovať, posudzovať 
dignity LÇfÖå]íáL= dôstojnosť 
economic LáWâ]DåflãfâL= ekonomický, hospodársky 
fact LÑôâíL= fakt/údaj, 

pravda/skutočnosť 
identify L~fDÇÉåífÑ~fL= rozpoznať, identifikovať 
identity L~fDÇÉåífíáL= identita, totožnosť 
marks Lã^WâëL= známka, hodnotenie 
nobody Lå]rÄflÇáL= nikto 
Pakistani Lé^WâfDëí^WåáL= Pakistanec/ka 
particular Lé]Dífâà]ä]L= konkrétny/ jednotlivý, 

zvláštny/špecifický 
Pole Lé]räL= Poliak, Poľka 
proud Léê~rÇL= hrdý, pyšný 
religion LêfDäfÇw]åL= náboženstvo, vyznanie 
soul Lë]räL= duša, duch 
typically LíféfâäáL= typicky, charakteristicky 

Unit 1 – COUNTRIES (1) 
Austria LlWëíêf]L= Rakúsko 
Bosnia LÄflòåá]L= Bosna 
Colombia Lâ]Dä¾ãÄá]L= Kolumbia 
Great Britain LÖêÉfí=ÄêfíåL= Veľká Británia 
Northern Ireland LålWa]å=~f]ä]åÇL= Severné Írsko 
Pakistan LéôâfëDí~WåL= Pakistan 
Palestine Léôä]Dëí~fåL= Palestína 

Unit 2 
great deal LÖêÉfí=ÇáWäL= veľmi veľa, mnoho 
account L]Dâ~råíL= účet, konto 
attend L]DíÉåÇL= zúčastniť sa, byť 

prítomný 
avoid L]DîlfÇL= vyhnúť sa, strániť sa 
background LÄôâÖê~råÇL= pôvod, zázemie 
bench LÄÉåípL= lavička, lavica 
Best of luck! LÄÉëí=]î=ä¾âL= Veľa šťastia! 
character Lâôê]âí]L= charakter, povaha, 

osobnosť 
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chop LípfléL= (roz)sekať, rozkrájať, 
narúbať 

comment LâflãÉåíL= poznámka, komentár 
cover Lâ¾î]L= obal, kryt, skrýša 
curse Lâ‰WëL= (za)kliatie, nadávka 
cut down Lâ¾í=Ç^ìåL= znížiť, zmenšiť, obmedziť 
depend LÇfDéÉåÇL= závisieť, záležať (na 

čom), byť odkázaný 
dream of LÇêáWã=]îL= snívať (túžiť), vidieť vo 

sne 
enormous LfDålWã]ëL= enormný, veľmi veľký, 

obrovský 
enthusiastic Lfå?qàìWòfDôëífâL= nadšený, oduševnený, 

entuziastický 
expect LfâDëéÉâíL= očakávať, predpokladať 
experiment LfâDëéÉêfã]åíL= robiť pokusy, 

experimentovať 
expression LfâDëéêÉpåL= výraz/vyjadrenie, 

pohľad/výraz (tváre) 
final LÑ~fåäL= finále (súťaže) 
finder LÑ~fåÇ]L= nálezca 
fit LÑfíL= sedieť/pasovať, 

umiestniť/napasovať 
globe LÖä]rÄL= zemeguľa, planéta, svet 
goal LÖ]räL= cieľ, (šport.) bránka, gól 
Greek LÖêáWâL= Grék, gréčtina, grécky 
hard drive LÜ^WÇ=Çê~fîL= pevná jednotka 
heated LÜáWífÇL= prudký/búrlivý, 

rozohnený/rozčúlený  
in particular Lfå=é]Dífâàrä]L= obzvlášť, najmä, 

predovšetkým 
in return Lfå=êfDí‰WåL= za to, navzájom 
increasing LfåDâêáWëfÏL= rastúci, zvyšujúci sa, 

pribúdajúci 
incredibly LfåDâêÉÇfÄäáL= neuveriteľne, skvele 
investigate LfåDîÉëífÖÉfíL= vyšetrovať, (pre)skúmať 
keen on LâáWå=flåL= chtivý, dychtivý, nadšený, 

posadnutý 
keep doing 
something 

LâáWé=ÇìWfÏL= neprestávať (v činnosti), 
udržovať (v urč. stave) 

kidnap LâfÇåôéL= uniesť (osobu) 
label LäÉfÄäL= označiť, dať 

štítok/visačku, 
klasifikovať 

lie Lä~fL= ležať, byť, spočívať 
low Lä]rL= nízky, nevysoký, malý 
manage LãôåfÇwL= viesť, riadiť, spravovať 
meeting LãáWífÏL= stretnutie, zhromaždenie, 

schôdzka 
micro-processor Lã~fâê]réê]rëÉë]

L=
mikroprocesor 

monster Lãflåëí]L= príšera, netvor 
normal LålWãäL= normálny, obyčajný 
note Lå]ríL= oznámenie, správa, 

krátky lístok 
obey L]DÄÉfL= počúvať, poslúchnuť, 

riadiť sa 
paperback LéÉfé]ÄôâL= kniha v mäkkej väzbe 
pearl Lé‰WäL= perla, kvapka, kropaj 
pine tree Lé~få=íêáWL= borovica 
poet Lé]rfíL= básnik, poet 
pretend LéêfDíÉåÇL= predstierať, fingovať 
produce Léê]DÇàìWëL= (vy)tvoriť,(vy)produkovať, 

spôsobiť 
pulp Lé¾äéL= dužina, dreň, kaša 
realistic Lêf]DäfëífâL= realistický, triezvy 

register LêÉÇwfëí]L= všimnúť si/zaregistrovať, 
zapísať/zaznamenať 

relaxed LêfDäôâëíL= uvoľnený 
remind LêfDã^fåÇL= pripomenúť, upozorniť 
remove LêfDãìWîL= odstrániť, vyňať, 

premiestniť 
report back LêfDéçWí=ÄôâL= oznámiť/ohlásiť, 

referovať/podať správu 
reporter LêfDélWí]L= spravodajca, reportér, 

hlásateľ 
risk LêfëâL= riskovať, podstúpiť riziko 
robot Lê]rÄ]íL= robot 
rollers Lê]rä]òL= kolieskové korčule 
secret LëáWâê]íL= tajný, utajovaný, skrytý 
spelling LëéÉäfÏL= pravopis, hláskovanie 
style Lëí~fäL= štýl, spôsob 
succeed Lë]âDëáWÇL= mať úspech, vydariť sa, 

dobre dopadnúť 
suffer Lë¾Ñ]L= trpieť, utŕžiť 
sunset Lë¾åëÉíL= západ slnka, večerné 

zore 
superhero LëìWé]Üf]ê]rL= superhrdina 
take out LíÉfâ=D~ríL= odstrániť, vyňať 
talent Líôä]åíL= nadanie, vloha, talent 
tell the truth LíÉä=a]=íêìWqL= povedať pravdu 
try out Líê^f=D^ríL= vyskúšať (si), otestovať 
turn into Lí‰Wå=fåí]L= stať sa, meniť 
unique LàrDåáWâL= jedinečný, špecifický, 

mimoriadny 
virtual Lî‰Wípr]äL= virtuálny, praktický, 

faktický 
volcanic  LîfläDâôåfâL= sopečný, vulkanický 
wonder Lï¾åÇ]L= premýšľať/uvažovať, diviť 

sa 
wood LïrÇL= drevo, les 
worker Lï‰Wâ]L= pracujúci, pracovník 
yoga Là]rÖ]L= joga 
zombie LòflãÄáL= živá mŕtvola, zombie, 

mátoha 

Unit 2 – COUNTRIES (2) 
Costa Rica L?âflëí]DêáWâ]L= Kostarika 
Kenya LâÉåâà]L= Keňa 
Malaysia Lã]DäÉfòá]L= Malajzia 
Singapore LëfÏ]DélWL= Singapúr 
Vietnam Lîá?ÉíDåôãL= Vietnam 

Unit 2 – FILMS 
action film Lôâpå=ÑáäãL= akčný film 
animation LôåfãÉfp]åL= kreslený/animovaný film, 

animácia 
comedy Lâflã]ÇáL= komédia, veselohra 
documentary LÇflâàìDãÉåíêáL= dokumentárny (film) 
drama LÇê^Wã]L= dráma, hra 
horror film LÜflê]=ÑfäãL= hororový film 
musical LãàìWòfâäL= muzikál 
romantic film Lê]rDãôåífâ=ÑfäãL=romantický film 
science fiction film Lë~f]åë=Ñfâpå=

ÑfäãL=
vedecko-fantastický film 

Unit 2 – OPINIONS 
awful LlWÑäL= strašný, hrozný, príšerný 
boring LÄlWêfÏL= nudný, otravný 
brilliant LÄêfäf]åíL= vynikajúci, brilantný 
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disappointing LÇfë]DélfåífÏL= neuspokojivý, 
spôsobujúci sklamanie 

excellent LÉâë]ä]åíL= vynikajúci, skvelý, 
excelentný, výborný 

exciting LfâDë~fífÏL= vzrušujúci 
funny LÑ¾åáL= zábavný, komický, 

srandovný 
interesting Lfåíê]ëífÏL= zaujímavý, interesantný 
scary LëâÉ]êáL= desivý, strašidelný, 

naháňajúci hrôzu 
silly LëfäáL= pochabý/smiešny, 

debilný/duševne zaostalý  
terrible LíÉêfÄäL= hrozný, strašný, príšerný 
terrific LíÉDêfÑfâL= ohromný, úžasný 
thrilling LqêfäfÏL= vzrušujúci, napínavý 

Unit 2 PERFORMANCE/ DANCE 
ballet LÄôäÉfL= balet 
breakdancing LÄêÉfâÇ^WåëfÏL= breakdance (tanec) 
choreographer Lâflêá]DflÖê]Ñ]L= choreograf 
coach Lâ]rípL= tréner, inštruktor 
music business LãàìWòfâ=Äfòå]ëL= hudobný 

priemysel/brandža 
partner Lé^Wíå]L= partner 
salsa Lëôäë]L= salsa (latinsko-amer. 

tanec) 
step LëíÉéL= krok 
trainer LíêÉfå]L= inštruktor, cvičiteľ, tréner 

Unit 2 – PHRASAL VERBS WITH UP 
come up with Lâ¾ã=¾é=ïfqL= prísť (s čím), vymyslieť, 

navrhnúť 
give up LÖfî=¾éL= vzdať sa, prestať, 

(za)nechať 
grow up LÖê]r=¾éL= vyrásť, dospieť 
look up Lärâ=¾éL= vyhľadať/nájsť (čo v 

slovníku) 
pick up Léfâ=¾éL= pozbierať, zodvihnúť, 

nazbierať 
set up LëÉíD¾éL= pripraviť, zariadiť, urobiť 

prípravy 
stand up LëíôåÇ=¾éL= vstať, postaviť sa 
turn up Lí‰Wå=¾éL= objaviť sa, vynoriť sa 

Unit 2 – ADJECTIVE SUFFIXES -FULL and -
LESS 
careful LâÉ]Ñ]äL= opatrný, pozorný 
careless LâÉ]ä]ëL= nedbalý, neopatrný, 

ľahkomyseľný, nepozorný 
colourful Lâ¾ä]ÑäL= pestrofarebný, pestrý 
colourless Lâ¾ä]ä]ëL= bezfarebný 
hopeful LÜ]réÑäL= plný nádeje, optimistický, 

nádejný 
hopeless LÜ]réä]ëL= zúfalý, beznádejný 
painful LéÉfåÑäL= bolestivý, nepríjemný 
painless LéÉfåä]ëL= bezbolestný, 

bezproblémový 
successful Lë]âDëÉëÑ]äL= úspešný, vydarený 
truthful LíêìWqÑäL= pravdovravný, pravdivý 

REVIEW UNITS 1–2 
bring up LÄêfÏ=¾éL= vychovať, vyrásť 
cost LâflëíL= cena, náklady/výdavky 
embarrassing LfãDÄôê]ëfÏL= trápny, nepríjemný 
in the red Lfå=a]=êÉÇL= mať dlhy, (byť) stratový 
price Léê~fëL= cena, hodnota 

result LêfDò¾äíL= výsledok 
simple LëfãéäL= jednoduchý 
survey Lë‰WîÉfL= prieskum, prehľad, 

zbežné zhodnotenie 
three-quarters LqêáW=âïlWí]òL= tri štvrtiny 
two-thirds LíìW=q‰WÇòL= dve tretiny 

Unit 3 
aim LÉfãL= zamerať sa, snažiť sa, 

usilovať sa 
airline LÉ]ä~fåL== aerolínie, letecká 

dopravná spoločnosť 
annual Lôåàr]äL= ročný, každoročný 
apology L]Déflä]ÇwáL= ospravedlnenie 
army L^WãáL= armáda, vojsko 
as long as L]ò=äflÏ=]òL= dokiaľ/pokiaľ, za 

predpokladu že 
boil LÄlfäL= vrieť, byť vo vare, variť 

(sa) 
broken LÄê]râ]åL= rozbitý/zlomený, 

prerušovaný/nesúvislý 
bully LÄräáL= zastrašovať, šikanovať 
bullying LÄräáfÏL= šikanovanie, týranie 
carpet Lâ^WéfíL= koberec 
cheat LípáWíL= podvádzať, klamať, 

švindľovať 
cause LâlWòL= spôsobiť, privodiť 
cigar LëfDÖ^WL= cigara 
climate Lâä~fãfíL= podnebie, klíma 
concentrate Lâflåë]åDíêÉfíL= sústrediť sa, 

koncentrovať sa 
dirty LÇ‰WíáL= špinavý, nečistý 
disease LÇf*òáWòL= choroba, ochorenie 
drinking water LÇêfÏâfÏ=ïlWí]L= pitná voda 
electricity LfäÉâDíêfëfíáL= elektrina 
factory LÑôâí]êáL= továreň 
fair LÑÉ]L= spravodlivý, čestný 
farmer LÑ^Wã]L= farmár 
fault LÑlWäíL= chyba, zlyhanie 
firmly LÑ‰WãäáL= pevne/napevno, silno 
floor LÑälWL= dlážka, 

poschodie/podlažie 
for long LÑ]=äflÏL= dlho, na dlhý čas 
get married LÖÉí=ãôêfÇL= vziať sa, brať sa 
greenhouse gas LÖêáWåÜ~rë=ÖôëL= plyny spôsobujúce 

skleníkový efekt 
guilty LÖfäíáL= vinný, previnilý 
heating LÜáWífÏL= kúrenie, vykurovanie 
host LÜ]rëíL= hostiteľ, usporiadateľ 
I beg your 
pardon? 

L~f=ÄÉÖ=à]=é^WÇ]åL=Prosím? No dovoľte? 

ignore LfÖålWL= ignorovať, nevšímať si 
in advance Lfå=]ÇWî^WåëL= vopred, predbežne 
intend LfåDíÉåÇL= mať v úmysle, hodlať 
interrupt Lfåí]ê¾éíL= prerušiť, prerušovať 
keep a secret LâáWé=]=ëáWâêfíL= nevyzradiť tajomstvo 
lighted Lä~fífÇL= presvetlený, jasný 
likely Lä~fâäáL= pravdepodobný 
limit LäfãfíL= limitovať, obmedziť 
lottery ticket Läflí]êf=DífâfíL= tiket, los, žreb 
make a difference LãÉfâ=]=ÇfÑê]åëL= mať význam 
mask Lã^WëâL= maska, kukla, škraboška 
motor boat Lã]rí]=Ä]ríL= motorový čln 
nasty Lå^WëífL= odporný, hnusný, 

nepríjemný, protivný 
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nicely Lå~fëäáL= dobre, príjemne 
on standby L^å=ëíôåÇÄ~fL= (byť) v pohotovosti, mať 

pohotovostnú službu 
panic LéôåfâL= panikáriť, zmätkovať 
part-time Lé^Wí=í~fãL= (pracujúci) na čiastočný 

úväzok 
poor Lér]L= chudobný, nemajetný, 

biedny 
profile Léê]rÑ~fäL= profil, pohľad z boku 
promise LéêflãfëL= sľub, prísľub 
purpose Lé‰Wé]ëL= účel, zámer, cieľ, úmysel 
refrigerator LêfDÑêfÇw]êÉfí]L= chladnička 
respect LêfDëéÉâíL= úcta/rešpekt, 

rešpektovať/vážiť si 
responsible LêfDëéflåë]ÄäL= zodpovedný 
revision LêfDîfwåL= revízia/oprava, opätovné 

prejdenie/opakovanie 
run Lê¾åL= bežať, utekať 
safety LëÉfÑíáL= bezpečnosť, istota 
sand LëôåÇL= piesok 
secretly LëáWâê]íäáL= tajne, skryto 
stay awake LëíÉf=]DïÉfL= zostať bdelý/hore 
string LëíêfÏL= povraz, povrázok, šnúra, 

motúz 
switch off Lëïfíp=DflÑL= zhasnúť, vypnúť, odpojiť 

(elektr. prístroj) 
take a break LíÉfâ=]=DÄêÉfâL= urobiť si pauzu, 

odpočinúť si 
take control LíÉfâ=â]åDíê]räL= ovládnuť, riadiť 
take time LíÉfâ=í~fãL= trvať dlho 
tell lies LíÉä=ä~fòL= hovoriť lži 
texting LíÉâëífÏL= smskovanie 
treat LíêáWíL= zaobchádzať, správať sa 

(ku komu) 
turn down Lí‰Wå=Ç~råL= stiahnuť, stlmiť 
upset L¾éDëÉíL= rozrušený, znepokojený 
vacation Lî]DâÉfpåLîÉfDâÉfp

åL=
prázdniny, dovolenka 

vacuum cleaner LîôâàìWã=âäáWå]L= vysávač 
viewer LîàìW]L= (televízny) divák, 

návštevník (múzea, 
galérie) 

weapon LïÉé]åL= zbraň 
whale-hunting LïÉfä=Ü¾åí¾fÏL= lov veľrýb 

Unit 3 – FOOD 
chilli sauce Lípfäá=ëlWëL= čili omáčka 
coconut Lâ]râ]rå¾íL= kokosový orech, kokos 
lemon LäÉã]åL= citrón 
lobster LäflÄëí]L= homár 
melon LãÉä]åL= melón, dyňa 
prawn LéêlWåL= garnát 
salt LëlWäíL= soľ 
spaghetti Lëé]DÖÉíáL= špagety 
sugar LprÖ]L= cukor 
tomato sauce Lí]Dã^Wí]r=ëlWëL= paradajková omáčka 
tuna steak LíàìWå]L= filé z tuniaka 

Unit 3 – LAWS 
against the law L]DÖÉåëí=a]=älWL= proti zákonu 
arrest L]DêÉëíL= zatknúť, zaistiť 
break a law LÄêÉfâ=]=älWL= porušiť zákon 
forbidden LÑ]DÄfÇåL= zakázaný 
illegal LfDäáWÖäL= ilegálny, nezákonný 
law-breaking LälW=ÄêÉfâfÏL= porušovanie zákonov 

No entry. Lå]r=DÉåíêáL= zákaz vstupu/vjazdu 
visa LîáWò]L= vízum 

Unit 3 – POLITICS 
aid LÉfÇL= pomoc, výpomoc, 

podpora 
developing world LÇfDîÉä]éfÏ=ï‰WäÇL=rozvojové krajiny/časť 

sveta 
education LÉÇwrDâÉfpåL= vzdelanie, vzdelávanie 
election LfDäÉâpåL= voľby, zvolenie 
the EU (European 
nion) 

LaáW=áW=àìWL= Európska únia 

government LÖ¾î]åã]åíL= vláda 
human rights LÜàìWã]å=ê~fíëL= ľudské práva 
poverty Léflî]íáL= chudoba, bieda, 

nedostatok 
trade LíêÉfÇL= obchod/obchody, 

živnosť/remeslo 

Unit 3 – PHRASAL VERBS WITH DOWN 
calm down Lâ^Wã=DÇ~råL= utíšiť (sa), upokojiť (sa) 
let down LäÉí=DÇ^råL= sklamať, zradiť 
lie down Lä~f=Ç~råL= ľahnúť si, natiahnuť sa 
sit down Lëfí=DÇ~råL= sadnúť si (k čomu) 
slow down Lëä]r=Ç~råL= spomaliť, znížiť rýchlosť 
turn down Lí‰Wå=Ç~råL= odmietnuť, zavrhnúť 
write down Lê~fí=DÇ~råL= zapísať (si), poznamenať 

(si) 

Unit 3 – ADJECTIVE PREFIXES IL-, IN- and 
IM- 
illegal LfDäáWÖäL= nezákonný, ilegálny 
illogical LfDäflÇwfâäL= nelogický, iracionálny 
imperfect LfãDé‰WÑfâíL= nedokonalý, chybný 
impolite Lfãé]Dä~fí= nezdvorilý, neslušný 
impossible LfãDéflë]ÄäL= nemožný, beznádejný 
incorrect LfÏâ]DêÉâíL= nesprávny, chybný 
incredible LfåDâêÉÇ]ÄäL= úžasný, skvelý, 

fantastický 
invisible LfåDîfò]ÄäL= neviditeľný 

Unit 3 – CULTURE Great Novels 
ankle LôÏâäL= členok 
author LlWq]L= autor, tvorca 
bald LÄlWäÇL= plešivý, holohlavý 
belt LÄÉäíL= pás, opasok, pásmo/zóna 
cab LâôÄL= taxík 
collar Lâflä]L= golier, obojok 
cry Lâê~fL= kričať, vykríknuť 
detective LÇfDíÉâífîL= detektív, pátrač 
doorway LÇlWïÉfL= dverový vchod/otvor, 

priestor pred dverami 
dramatic LÇê]DãôífâL= dramatický, vzrušujúci, 

napínavý 
enemy LÉå]ãáL= nepriateľ 
excitedly LfâDë~fífÇäáL= vzrušene, nadšene 
fall in love LÑlWä=få=ä¾îL= zamilovať sa 
gentleman LÇwÉåíäã]åL= džentlmen 
ground LÖê~råÇL= zem/dlážka, pôda/terén, 

územie, plocha 
handkerchief LÜôÏâ]ípfÑL= vreckovka 
handsome LÜôåë]ãL= pekný, šarmantný (o 

mužovi) 
heavily LÜÉî]äfL= silno/veľmi, sťažka/ťažko 
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heroine LÜ]Dê]rfåL= hlavná hrdinka, 
protagonistka 

knock LåflâL= (za)klopať, (za)búchať 
let go LäÉí=Ö]rL= pustiť, nechať 
lifetime Lä~fÑí~fãL= život, doba existencie 
literature Läfíê]íp]L= literatúra 
master Lã^Wëí]L= pán, majster, 

učiteľ/profesor 
memorable LãÉã]ê]ÄäL= pamätný, nezabudnuteľný
mystery Lãfëí]êáL= záhada, tajomstvo 
nearby Låf]Ä~fL= vedľa, v susedstve 
owner L]rå]L= vlastník 
push LérpL= posunúť, strčiť, zatlačiť 
remain Lêf?ãÉfåL= zostať/zotrvať, (remains) 

zvyšky, pozostatky 
safely LëÉfÑäáL= bezpečne, v poriadku 
servant Lë‰Wî]åíL= sluha, pomocná sila 
shelter LpÉäí]L= ukryť (sa), skryť (sa), 

schovávať 
shorthand LplWíÜôåÇL= rýchlopis, tesnopis, 

stenografia 
silk LëfäâL= hodvábny 
slip LëäféL= pošmyknúť sa, skĺznuť, 

vkĺznuť 
solve LëfläîL= vyriešiť, rozlúštiť 
turban Lí‰WÄ]åL= turban 
unknown L¾åDå]råL= neznámy, cudzí 
unlike L¾åDä~fâL= iný ako, odlišný od, nie 

ako 
villain Lîfä]åL= lotor, ničomník, darebák 
well-educated LïÉä=ÉÇàìâÉfífÇL= (vysoko) vzdelaný 

Unit 4 
adore L]DÇlWL= zbožňovať, uctievať, 

vrúcne ľúbiť 
afterwards L^WÑí]ï]ÇòL= neskôr, potom 
anger LôÏÖ]L= hnev, zlosť, zúrivosť 
bang LÄôÏL= buchnúť, tresnúť 
bright LÄê~fí= jasný, žiarivý, oslnivý 
bruise LÄêìWòL= modrina, odrenina, sinka 
button LÄ¾íåL= gombík, tlačidlo 
calculator LâôäâàräÉfí]L= kalkulačka 
chance Líp^WåëL= šanca, príležitosť 
cheek LípáWâL= líce, drzosť/trúfalosť 
clap LâäôéL= (za)tlieskať, plesnúť 
confess Lâ]åDÑÉëL= priznať sa, vyspovedať sa
confidence LâflåÑfÇ]åëL= sebadôvera, (seba)istota 
control Lâ]åDíê]räL= viesť, ovládať, mať pod 

kontrolou 
crash LâêôpL= spadnúť, zlyhať (počítač. 

systém) 
curly Lâ‰WäáL= kučeravý, vlnitý, zvlnený 
dare LÇÉ]L= odvažovať sa, trúfať si, 

opovážiť sa 
down-to-earth LÇ^råíìWD‰WqL= realistický, triezvy 
drop LÇêfléL= (po)klesnúť, spadnúť, 

pustiť 
drown LÇê~råL= utopiť (sa), 

zatopiť/zaplaviť 
fancy dress ball LÑôåëá=ÇêÉë=ÄlWäL= maškarný ples, karneval 
fine LÑ~fåL= pokuta 
flashy LÑäôpáL= výstredný, okázalý, 

vyzývavý 
footstep LÑríëíÉéL= krok, zvuk krokov 
forward LÑlWï]ÇL= vpred, napred, dopredu 

get over LÖÉí=D]rî]L= zotaviť sa, prekonať, 
vyrovnať sa (s čím) 

give in LÖfî=fåL= vzdať sa, poddať sa 
give someone a 
lift 

LÖfî*]=äfÑíL= zviezť niekoho 

heights LÜ^fíëL= výšiny 
honeymoon LÜ¾åfãìWåL= medové týždne, 

svadobná cesta 
however LÜ~rDÉî]L= ako(koľvek) 
inquest LfÏâïÉëíL= súdne vyšetrovanie, 

zhodnotenie/rozbor 
It makes no 
difference. 

Lfí=ãÉfâë=å]r=
ÇfÑê]åëL=

Na tom nezáleží. To 
nemá význam. 

It´s up to you. Lfíë=¾é=í]=à]L= To závisí na tebe. To je 
na tebe. 

juggle LÇw¾ÖäL= pohrávať sa, 
prehadzovať, žonglovať 

keep in touch LâáWé=få=Dí¾ípL= zostať v kontakte 
kite Lâ~fíL= šarkan 
knob LåflÄL= uzol, otočný gombík, 

vylaďovač, tlačidlo 
ladder LäôÇ]L= rebrík 
lorry LäflêáL= nákladné auto, kamión 
nail LåÉfäL= necht 
notice Lå]rífëL= (po)všimnúť si, 

(s)pozorovať 
presence LéêÉò]åëL= prítomnosť, účasť 
press LéêÉëL= (za)tlačiť, pritlačiť, stlačiť 
prove LéêìWîL= dokázať, prejaviť sa 
put on Lérí=flåL= obliecť (si), nasadiť si 
rational LêôpåäL= racionálny, logický 
registration 
number 

LêÉÇwfDëíêÉfpå=
å¾ãÄ]L=

(štátna) poznávacia 
značka, ŠPZ 

reply LêfDéä~fL= odpovedať, odvetiť 
role Lê]räL= rola/úloha, 

postavenie/funkcia 
rough Lê¾ÑL= hrubý, drsný 
steady LëíÉÇfL= stály, stabilný 
suicide LëìWfë~fÇL= samovražda 
take no notice LíÉfâ=å]r=å]rífëL= nevšímať si, ignorovať 
take over LíÉfâ=D]rî]L= prevziať, obsadiť 
trouble Líê¾ÄäL= trápiť, sužovať 
tunnel Lí¾åäL= tunel, (podzemná) 

chodba 
turn off Lí‰Wå=flÑL= vypnúť, zhasnúť 
unconscious L¾åDâflåp]ëL= v bezvedomí 
verdict Lî‰WÇfâíL= rozsudok, verdikt 
wig LïfÖL= parochňa 

Unit 4 – ADVERBS 
absolutely LôÄë]DäìWíäáL= celkom/absolútne, 

určite/istotne 
accidentally LôâëfDÇÉåíäfL= náhodne, nečakane, 

nepredvídane 
frequently LÑêáDâïÉåíäáL== často, obvykle, bežne 
fully LÑräfL= celkom, úplne 
gently LÇwÉåíäfL= jemne, nežne, mierne 
impatiently LfãDéÉfp]åíäáL= netrpezlivo, nedočkavo 

Unit 4 FLIGHT 
airfield LÉ]ÑáWäÇL= letisko (plocha) 
control tower Lâ]åDíê]rä=í~r]L= kontrolná veža letiska 
controls Lâ]åDíê]räòL= riadiace/ovládacie prvky, 

ovládače 
instruments Lfåëíê]ã]åíL= náradie, náčinie 
land LäôåÇL= pristáť, dopadnúť 
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runway Lê¾åïÉfL= runway, 
rozjazdová/vzletová/prist
ávacia dráha 

take off LíÉfâ=DflÑL= vzlietnuť, odštartovať 
throttle LqêflíäL= škrtiaci ventil/klapka, 

uzatvárací ventil 

Unit 4 OCCUPATIONS 
diver LÇ~fî]L= potápač 
housekeeper LÜ^rëâáWé]L= gazdiná 
instructor LfåDëíê¾âí]L= učiteľ, inštruktor 
investigator LfåDîÉëífÖÉfí]L= vyšetrovateľ 
painter LéÉfåí]L= maliar, natierač 

Unit 4 – SUPERSTITION 
haunted LÜlWåífÇL= strašidelný 
horoscope LÜflê]ëâ]réL= horoskop 
lucky charm Lä¾âá=íp^WãL= talizman 
prediction LéêfDÇfâpåL= predpoveď, proroctvo 
psychic Lë~fâfâL= psychický, paranormálny, 

špiritistický 
supernatural LëìWé]Dåôíp]êäL= nadprirodzený 
superstition LëìWé]Dëífp]åL= povera 
superstitious LëìWé]Dëífp]ëL= poverčivý 
Touch wood. Lí¾íp=ïrÇL= Musím zaklopať (na 

drevo). (pre šťastie) 

Unit 4 – PHRASAL VERBS WITH OUT 
find out LÑ~fåÇ=~ríL= zistiť, odhaliť 
go out LÖ]r=D~ríL= vyjsť si von, vyraziť si 
hold out LÜ]räÇ=D~ríL= natiahnuť, načiahnuť, 

podať 
look out Lärâ=~ríL= dávať pozor 
read out LêáWÇ=~ríL= čítať nahlas, predčítať 
take out LíÉfâ=D~ríL= vyňať, vypustiť 
try out Líê^f=D^ríL= vyskúšať (si), otestovať 

REVIEW UNITS 3–4 
aircraft LÉ]âê^WÑíL= lietadlo, vrtuľník 
unnecessary L¾åDåÉë]ë]êáL= (ne)potrebný, zbytočný 
object LflÄÇwÉâíL= premet, objekt, vec 
tidy Lí~fÇáL= čistý, uprataný, 

poriadny/poriadkumilovný 

Unit 5 
achieve L]DípáWîL= dosiahnuť, docieliť, 

dokázať 
advertising LôÇî]í~fòfÏL= reklama, propagácia 
apparently L]Déôê]åíäfL= očividne, zrejme, zdá sa, 

vyzerá to 
apply L]Déä~fL= (po)žiadať 
beef LÄfWÑL= hovädzie (mäso) 
bouncy LÄ~råëáL= živý, temperamentný 
career Lâ]Dêf]L= kariéra, povolanie 
challenging Lípôä]åÇwfÏL= náročný, vyzývavý 
champion Lípôãéá]åL= majster, šampión, víťaz 
combine Lâ]ãDÄ~fåL= kombinovať, zlúčiť (sa), 

zmiešať 
contain Lâ]åDíÉfåL= obsahovať, zahŕňať 
dream LÇêáWãL= sen, snenie 
edge LÉÇwL= kraj, okraj 
exhausting LfâDòlWëífÏL= vyčerpávajúci, únavný 
face LÑÉfëL= čeliť (čomu), smerovať 
fail LÑÉfäL= zlyhať, neuspieť 

float LÑä]ríL= plávať, vznášať sa, 
plávať na povrchu 

fortunately LÑlWíp]å]íäáL= našťastie 
freshwater LÑêÉpïlWí]L= sladkovodný 
giant LÇw~f]åíL= obrovský, gigantický 
glad LÖäôÇL= rád, potešený 
grateful LÖêÉfíÑ]äL= vďačný 
guinea pig LÖfåf=DéfÖL= morča, (pokusné zviera) 
hug LÜ¾ÖL= objatie 
imagine LfDãôÇwfåL= predstaviť si 
interviewer Lfåí]îàìW]L= kto sa pýta, reportér 
line Lä~fåL= čiara, linka 
litre LäáWí]L= liter 
llama Lä^Wã]L= lama (juhoamer. zviera) 
magic LãôÇwfâL= magický, čarovný 
medal LãÉÇäL= medaila 
overwhelming L]rî]DïÉäãfÏL= ohromný/nesmierny, 

prevažný 
pair LéÉ]L= pár, dvojica 
rise Lê~fòL= zodvihnúť sa, stúpať 
roast Lê]rëíL= pečený, opekaný 
roll Lê]räL= valiť (sa), gúľať (sa), 

rolovať 
roller coaster Lê]rä]=â]rëí]L= horská dráha, tobogan 
ruins LêìWfåòL= zrúcaniny, ruiny 
runner Lê¾å]L= bežec, pretekár 
shore LplWL= breh, pobrežie 
speed LëéáWÇL= hnať sa/rútiť sa, prekročiť 

povolenú rýchlosť 
sphere LëÑf]L= oblasť, sféra 
steep LëíáWéL= strmý, príkry, prudký 
steer Lëíf]L= viesť, kormidlovať, 

smerovať 
stone Lëí]råL= kameň 
strap LëíêôéL= zviazať, upevniť, pripútať 
support Lë]DélWíL= podporiť, povzbudiť 
take up LíÉfâ=D¾éL= venovať sa, zaoberať sa, 

nabrať 
uncontrollably L¾åâ]åDíê]rä]ÄäL= nekontrolovateľne, 

nezvládnuteľne 
ups and downs L¾éë=]å=DÇ~råòL= krušné a šťastné 

okamihy, zdary a nezdary 
valuable Lîôäàì]ÄäL= hodnotný, cenný 
well-paid LïÉä=DéÉfÇL= dobre platený 
whizz LïfòL= (pre)fičať, svišťať, 

hvízdať 
worth Lï‰WqL= hodnotný 

Unit 5 – COUNTRIES (4) 
Alaska L]Däôëâ]L= Aljaška 
Argentina L^WÇw]åDíáWå]L= Argentína 
Chile LípfäáL= Čile 
the Czech 
Republic 

La]=DípÉâ=
êfDé¾ÄäfâL=

Česká republika 

Ecuador LÉâï]ÇlWL= Ekvádor 
Kazakhstan LâôòôâDëí^WåL= Kazachstan 
Mongolia LãflÏDÖ]räá]L= Mongolsko 
Peru Lé]DêìWL= Peru 
Slovakia Lëä]rDîôâá]L= Slovensko 
Ukraine LàìWDâêÉfåL= Ukrajina 
Uruguay Làr]ê]Öï~fL= Uruguaj 
Venezuela LîÉå]DòïÉfä]L= Venezuela 
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Unit 5 – HEALTH 
altitude sickness LDôäíf?íìWÇL= nevoľnosť vo vyšších 

nadmorských výškach 
(nedostatok kyslíka) 

first aid LÑ‰Wëí=ÉfÇL= prvá pomoc 
have an accident LÜôî=]å=

ôâëfÇ]åíL=
mať nehodu/úraz 

headache LÜÉÇÉfâL= bolesť hlavy 
injury LfåÇw]êfL= zranenie 

Unit 5 – SPORT 
bungee jumping LÄ¾åÇwáW=

Çw¾ãéfÏL=
bungee jumping, 
skákanie na gume 

ice hockey L~fë=ÜflâáL= ľadový hokej 
kite surfing Lâ~fí=ë‰WÖfÏL= parasurfing (surfovanie 

so závesným padákom) 
paragliding Léôê]?Öä~fÇfÏL= paraglajding, lietanie na 

závesnom padáku 
paraskiing Léôê]DëâffÏL= paralyžovanie (lyžovanie 

s padákom) 
sailing LëÉfäfÏL= plachtenie, plachtársky 

šport 
skiing LëâáWfÏL= lyžovanie 
snowboarding Lëå]r?ÄlWÇfÏL= jazda na snowboarde 
sphereing LëÑf]êfÏL= sférovanie  
water-skiing LïlWí]=ëâffÏL= vodné lyžovanie 
zorbing LòlWÄfÏL= zorbing  

Unit 5 – TRAVEL 
hostel LÜflëíäL= ubytovňa, nocľaháreň 
motorcycle Lã]rí]ë~fâäL= motocykel 
route LêìWíL= cesta, trasa, dráha 
trail LíÉfäL= cestička, chodník, stopa 
travel LíêôîäL= cestovanie 
trek LíêÉâL= dlhá/namáhavá cesta, 

trmácanie sa, dlhý kus 
cesty 

Unit 5 – NOUN SUFFIX -ITY 
activity LôâDífîfíáL= aktivita, činnosť 
electricity LfäÉâDíêfëfíáL= elektrina 
nationality Låôp]DåôäfíáL= národnosť 
popularity LéfléàrDäôê]íáL= popularita, obľúbenosť 
possibility Léflë]DÄfä]íáL= možnosť, šanca, 

pravdepodobnosť 
reality LêfDôä]íáL= skutočnosť, realita 
responsibility Lêfëéflåë]DÄfä]íáL= zodpovednosť 
speciality LëéÉpáDôä]íá=L= zvláštnosť/špecialita, 

špecializácia/odbor 

Unit 5 – CULTURE Your holiday, their home 
afford L]DÑlWÇL= dovoliť si, dopriať si 
bargain LÄ^WÖfåL= výhodná/dobrá kúpa 
bikini LÄfDâáWåáL= bikiny 
culture Lâ¾äíp]L= kultúra 
distance LÇfëí]åëL= vzdialenosť 
dress LÇêÉëL= obliecť (sa) 
free LÑêáWL= bezplatný, zdarma 
import LfãDélWíL= dovážať, importovať 
in favour of Lfå=ÑÉfî]ê=]îL= v prospech čoho 
increase LfåDâêáWë=L= zväčšovať (sa), pribúdať, 

rásť, stúpať 
local Lä]râäL= miestny človek/občan 
millionaire Lãfäà]DåÉ]L= milionár 
offend L]DÑÉåÇL= uraziť, dotknúť sa 

preach LéêáWípL= kázať, hlásať/šíriť, 
zvestovať 

private Léê~fî]íL= súkromný, privátny 
reduce LêfDÇàìWëL= zmenšiť, znížiť, obmedziť 
resort LêfDòlWíL= letovisko, rekreačné 

stredisko, (posledná) 
možnosť 

tap LíôéL= (vodovodný) kohútik 
turn on Lí‰Wå=flåL= otvoriť, spustiť, zapnúť 

Unit 6 
ad LôÇL= inzerát 
advantage L]ÇDî^WåífÇwL= výhoda 
appliance L]Déä~f]åëL= zariadenie, prístroj, 

aparát 
Arabic Lôê]ÄfâL= arabčina, arabský 
attempt L]DíÉãéíL= pokus (o čo) 
blind LÄä~fåÇL= slepý/nevidomý, 

zaslepený/nekritický 
bottle top LÄflíä=ífléL= veko/uzáver fľaše 
brick LÄêfâL= tehla 
broccoli LÄflâ]äáL= brokolica 
brush LÄê¾pL= kefa, kefka, štetka, 

štetec, zmeták 
campaign LâôãDéÉfåL= kampaň 
cards Lâ^WÇòL= (hracie) karty (jednotlivé 

listy aj hra) 
carpenter Lâ^Wéfåí]L= tesár 
chamber LípôãÄ]L= miestnosť/kancelária, 

snemovňa/komora 
clockwork Lâäflâï‰WâL= hodinový 

stroj/mechanizmus, 
naťahovací/na kľúčik 

complicated Lâflãéäf?âÉfífÇL= zložitý, komplikovaný 
compose Lâ]ãDé]ròL= tvoriť, 

skladať/skomponovať 
connect Lâ]DåÉâíL= spájať, prepojiť, zapojiť 
connection Lâ]DåÉâpåL= spojenie, 

spojitosť/súvislosť 
construct Lâ]åDëíê¾âíL= postaviť, (vy)budovať, 

zostaviť 
consume Lâ]åDëàìWãL= skonzumovať, jesť, 

spotrebovať 
countless Lâ~råíä]ëL= nespočetný, 

nevyčísliteľný 
deaf LÇÉÑL= hluchý, nepočujúci 
design LÇfDò~fåL= navrhovanie, 

návrhárstvo, design 
detailed LÇáWíÉfäÇL= podrobný, detailný 
disabled LÇfëDÉfÄäÇL= invalidný, nespôsobilý, 

postihnutý 
dot LÇflíL= bodka, bod 
dye LÇ~fL= farbivo, farba 
electrical LfDäÉâíêfâäL= elektrický 
electronics LfäÉâDíêflåfâëL= elektronika 
endless LÉåÇä]ëL= nekonečný 
explode LfâDëéä]rÇL= vybuchnúť, explodovať, 

odpáliť 
flag LÑäôÖL= vlajka, zástava 
force LÑlWëL= sila, násilie 
full-scale LÑräDëâÉfäL= totálny, úplný, 

najvyššieho stupňa 
genius LÇwáWåf]ëL= génius, genialita 
glove LÖä~¾îL= rukavica 
heat LÜáWíL= zohrievať, ohriať, roztopiť 
hen LÜÉåL= sliepka, samička (vtáčia) 
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imaginative LfDãôÇwfå]ífîL= tvorivý, vynaliezavý, 
nápaditý 

in the first place Lfå=a]=Ñ‰Wëí=éäÉfëL= po prvé, predovšetkým 
inspiration LfåëéfDêÉfpåL= inšpirácia, vzor/príklad 
introduce Lfåíê]DÇàìWëL= predstaviť, zaviesť/uviesť 
lamp LäôãéL= lampa, svietidlo 
list LäfëíL= zostaviť zoznam, 

vymenovať (v zozname) 
material Lã]Díf]êá]äòL= hmota, látka, materiál 
medical Lã]DÇfëfåäL= lekársky, liečebný 
mend LãÉåÇL= opraviť/zašívať, 

uzdravovať sa 
nominate LåflãfåÉfíL= navrhnúť (za kandidáta), 

nominovať 
not only...but also Lå]í=]råäá*Ä¾í=

lWäë]rL=
nielen ... ale aj 

on display Lflå=ÇfDëéäÉfL= (niečo) na vystavenie, 
predvedenie 

operation Lflé]DêÉfpåL= operácia, zásah, akcia 
pick LéfâL= vybrať si, pozbierať, trhať 
poll Lé]räL= prieskum verejnej 

mienky, hlasovanie 
powered Lé^r]ÇL= poháňaný, hnaný, aktívny 
powerful Lé~r]Ñ]äL= mocný, vplyvný, 

významný 
practical LéêôâífâäL= praktický 
printer Léêfåí]L= tlačiar, tlačiareň 
process Léê]rëÉëL= proces, priebeh, vývoj 
product LéêflÇ¾âíL= výrobok, produkt, plodina, 

výsledok 
put into practice Lérí=fåí]=éêôâífëL=uviesť do praxe, 

zrealizovať 
pyramid Léfê]ãfÇL= pyramída 
raised LêÉfòÇL= zvýšený (z povrchu), 

vystúpený, vysoký 
recorder LêfDâlWÇ]L= zobcová flauta, 

nahrávacie zariadenie 
recycle LêfDë~fâäL= recyklovať, znovu využiť 
recycled LêfDë~fâäÇL= recyklovaný 
replace LêfDéäÉfëL= nahradiť, vymeniť, 

vystriedať 
reported LêfDélWífÇL= hlásený (uverejnený), 

údajný 
resource LêfDòlWëL= prostriedok, zdroj, 

možnosť 
run into Lê¾å=fåí]L= naraziť (na čo), stretnúť 

sa (s čím), 
naraziť/nabúrať 

self-propelled LëÉäÑ=éê]DéÉäÇL= samohybný 
shortlist LplWíäfëíL= užší zoznam 
shut Lp¾íL= zatvoriť, uzavrieť 
sign language Lë~få=äôÏÖïfÇwL= posunková reč 
simplify LëfãéäfÑ~fL= zjednodušiť 
sketch LëâÉípL= načrtnúť, (na)skicovať 
skins LëâfåëL= koža, kožušina 
soldier Lë]räÇw]L= vojak 
sophisticated Lë]DÑfëífâÉfífÇL= dômyselný/prepracovaný, 

kultivovaný/vzdelaný 
spin LëéfåL= krútiť (sa), otáčať (sa), 

motať sa 
stylish Lëí^fäfpL= elegantný, módny 
supply Lë]Déä~fL= dodať, zásobovať, 

zaobstarať 
surface Lë‰WÑfëL= povrch, hladina 
system Lëfëí]ãL= systém, metóda, spôsob 
test LíÉëíL= skúšať, prekontrolovať 

throw away Lqê]r=]DïÉfL= zahodiť, dať preč, zbaviť 
sa 

tram LíêôãL= električka 
tyre Lí~f]L= pneumatika 
vehicle LîáW]âäL= vozidlo, dopravný 

prostriedok 
war LïlWL= vojna, boj 
waste LïÉfëíL= odpad(y), plytvanie, 

mrhanie 
wear out LïÉ]ê=~ríL= obnosiť (sa)/opotrebovať, 

unaviť/vyčerpať 
workout Lï‰Wâ=~ríL= cvičenie, tréning 
yoghurt LàflÖ]íL= jogurt 

Unit 6 – ADVERBS 
approximately L]Déêflâëfã]íäáL= približne, asi 
dramatically LÇê]DãôífâäáL= dramaticky, napínavo 
entirely LfåDí^f]äfL= úplne, celkom 
highly LÜ~fäfL= vysoko, značne, veľmi 
interestingly Lfåíê]ëífÏäáL= zaujímavo 

Unit 6 – CONTAINERS 
bag LÄôÖL= taška, kapsa, sáčok, 

vrece 
basket LÄ^WëâfíL= kôš, košík 
bottle LÄflíäL= fľaša 
can LâôåL= (kovová) plechovka, 

konzerva 
carton Lâ^WíåL= kartón 
pencil case LéÉåëä=âÉfëL= peračník 
pot LéflíL= hrniec, kotlík, rajnica 

Unit 6 – INVENTIONS and DISCOVERIES 
aqualung Lôâï]ä¾ÏL= dýchací prístroj (pre 

potápača) 
atomic bomb L]Díflãfâ=ÄflãL= atómová bomba 
bicycle LÄ~fëfâäL= bicykel 
Braille LÄêÉfäL= Braillovo/slepecké písmo 
car alarm Lâ^Wê=]Dä^WãL= autoalarm 
computer Lâ]ãDéàìWí]L= počítač 
helicopter LÜÉäfâfléí]L= vrtuľník, helikoptéra 
internal 
combustion 
engine 

Lfåí‰Wåä=
â]ãDÄ¾ëíp]å=
ÉåÇwfåL=

motor s vnútorným 
spaľovaním 

invention LfåDîÉåpåL= vynález 
iron L~f]åL= žehlička, železo 
light bulb Lä~fí=Ä¾äÄL= žiarovka 
mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilný telefón 
nuclear bomb LåàìDâäá]=ÄflãL= nukleárna, jadrová 

bomba 
parachute Léôê]pìWíL= padák 
penicillin LéÉå]DëfäfåL= penicilín 
plastic surgery Léäôëífâ=ë‰WÇw]êáL=plastická chirurgia 
printing LéêfåífÏL= tlač, tlačenie, polygrafia 
robot Lê]rÄ]íL= robot 
telephone LíÉä]Ñ]råL= telefón 
television LíÉä]îfwåL= televízia 
World Wide Web Lï‰WäÇ=ï~fÇ=ïÉÄL=celosvetový web (sieť) 

Unit 6 – MATERIALS 
cotton LâflíåL= bavlna, bavlnený 
denim LÇÉåfãL= džínsovina, džínsový 
glass LÖä^WëL= sklo, sklenený 
leather LäÉa]L= koža, kožený 
metal LãÉíäL= kov, kovový 
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paper LéÉfé]L== papier, papierový 
plastic LéäôëífâL= umelá/plastická hmota, 

plast, plastový 
rubber Lê¾Ä]L= guma, kaučuk, gumový 
wood LïrÇL= drevo, drevený 
wool LïräL= vlna, vlnený, vlnársky 

Unit 6 – PHRASES WITH DO 
do damage LÇìW=ÇôãfÇwL= spôsobiť škodu 
do an exercise LÇìW=]å=Éâë]ë~fòL= cvičiť 
do the shopping LÇrW=a]=pfléfÏL= nakupovať 
do the washing up LÇìW=a]=ïflpfÏ=¾éL=umývať riad 
do some work LÇrW=ë¾ã=ï‰WâL= venovať sa nejakej 

práci/činnosti 

Unit 6 – PHRASES WITH MAKE 
make an attempt LãÉfâ=]å=]DíÉãéíL=pokúsiť sa 
make a difference LãÉfâ=]=ÇfÑê]åëL= mať význam, vplyv 
make friends LãÉfâ==DÑêÉåÇòL= spriateliť sa, zoznámiť sa 
make a list LãÉfâ=]=äfëíL= spísať (zoznam) 
make a mistake LãÉfâ=]=ãfDëíÉfâL= urobiť chybu 
make a sign LãÉfâ=]=ë~fåL= dať 

znamenie/pokyn/posunok
/signál 

make sure LãÉfâ=Dpr]L= uistiť sa 

Unit 6 – NOUN SUFFIX -OR 
actor Lôâí]L= herec 
director LÇ~fDêÉâí]L= režisér, riaditeľ, šéf 
emperor LÉãé]ê]L= cisár 
inventor LfåîÉåí]L= vynálezca 
professor Léê]DÑÉë]L= profesor(ka) 
translator LíêôåëDäÉfí]L= prekladateľ(ka) 

Unit 6 – NOUN SUFFIX -ER 
designer LÇfDò~få]L= dizajnér 
engineer LÉåÇwfDåf]L= inžinier 
eraser LfDêÉfò]L= guma, zmizík, špongia 
explorer LfâDëéälWê]L= výskumník, bádateľ 
listener Läfëå]L= poslucháč 
painter LéÉfåí]L= maliar, natierač 
recycler LêfDë~fâä]L= recyklovateľ, recyklovač 
reporter LêfDélWí]L= spravodajca, reportér, 

hlásateľ, komentátor 
ruler LêìWä]L= panovník/vládca, pravítko 
runner Lê¾å]L= bežec 
supporter Lë]DélWí]L= podporovateľ, priaznivec 

Unit 6 – NOUN SUFFIX -IST 
artist L^WífëíL= umelec 
journalist LÇw‰Wå]äfëíL= novinár, žurnalista 
novelist Låflî]äfëíL= spisovateľ píšuci romány 
scientist Lë~f]åífëíL= vedec 
tourist Lír]êfëíL= turista 

REVIEW UNITS 5–6 
case LâÉfëL= prípad 
company Lâ¾ãé]åáL= spoločnosť 
crane LâêÉfåL= žeriav (vták aj stroj) 
earn L‰WåL= zarábať, vynášať 
passer-by Lé^Wë]=Ä~fL= okoloidúci, idúci popri, 

chodec 
shoot LpìWíL= odpáliť, hodiť, vystreliť 
sleepwalker LëäáWéïlWâ]L= námesačník 

unnamed  L¾åDåÉfãÇL= anonymný, neznámy, 
bezmenný 

vaccination Lîôâë]DåÉfpåL= očkovanie, vakcinácia 

Unit 7 
attract attention L]Díêôâí=]DíÉåpåL= priťahovať pozornosť 
average LôîêfÇwL= priemerný 
bracelet LÄêÉfëä]íL= náramok 
bring back LÄêfÏ=ÄôâL= pripomenúť si, oživiť 

spomienku, vrátiť sa (k 
čomu) 

capsize LâôéDë~fòL= prevrhnúť sa, prevrátiť 
(sa) 

catch on Lâôíp=DflåL= chytať sa/chápať, ujať sa 
(stať sa populárnym) 

command Lâ]Dã^WåÇL= prikázať, rozkázať 
consider Lâ]åDëfÇ]L= zvážiť, uvažovať 
contact LâflåíôâíL= kontaktovať, spojiť sa 
container Lâ]åDíÉfå]L= nádoba, kontajner 
correctly Lâ]DêÉâíäáL= správne, bezchybne 
definite LÇÉÑ]å]íL= definitívny, jednoznačný 
dial LÇ~f]äL= vytočiť, nastaviť 
dinghy LÇáÏÖáL= loďka, čln 
direct LÇ~fDêÉâíL= priamo, rovno, 

bezprostredne 
dozen LÇ¾òåL= tucet, dvanásť 
effect LfDÑÉâíL= účinok, dopad 
effective LfDÑÉâífîL= účinný, efektívny 
enable LfDåÉfÄäL= umožniť, dať možnosť 
enormously LfDålWã]ëäáL= nesmierne, ohromne 
hold on LÜ]räÇ=flåL= držať sa, vydržať 
household name LÜ~rëÜ]räÇ=åÉfãL=všeobecne známa vec 
Hungary LÜ¾ÏÖ]êáL= Maďarsko 
in case of Lfå=âÉfë=]îL= v prípade, pre prípad 
in trouble Lfå=íê¾ÄäL= (byť) v kaši, mať problém 
It´s early days. Lfíë=‰Wäá=ÇÉfòL= Príliš skoro. (aby sme 

vedeli povedať, či 
niečo/niekto bude mať 
úspech)   

junk LÇw¾ÏâL= haraburdie, odpad 
keyboard LâáWÄlWÇL= klávesnica 
make up LãÉfâ=D¾éL= vymyslieť si 
media LãáWÇf]L= médiá 
nerd Lå‰WÇL= nevychovanec, sedliak, 

neotesanec 
peak LéáWâL= vrchol, maximum, štít 
phenomenal LÑ]DåflãfåäL= fenomenálny, mimoriadny 
relationship LêfDäÉfpåpféL= vzťah, spojitosť 
remarkable LêfDã^Wâ]Ä]äL= pozoruhodný, nevšedný, 

zaujímavý 
request LêfDâïÉëíL= žiadosť, prosba 
research centre LêfDë‰Wíp=ëÉåí]L= výskumné 

stredisko/centrum 
researcher LêfDë‰Wíp]L= bádateľ, výskumník 
respond LêfDëéflåÇL= odpovedať, zareagovať 
right Lê~fíL= napraviť, dať do poriadku 
run Lê¾åL= utekať, bežať 
sales LëÉfäòL= odbyt, predaj, výpredaj 
scheme LëâáWãL= plán/projekt, 

intrigy/úklady 
serious Lëf]êf]ëL= seriózny, vážny, dôležitý 
similar Lëfã]ä]L= podobný 
single room LëfÏÖä=êìWãL= jednoposteľová izba 
specific Lëé]DëfÑfâL= špecifický, konkrétny, 

zvláštny 
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spread LëéêÉÇL= rozložiť, rozvinúť, 
rozťahovať 

state LëíÉfíL= štát, stav/situácia 
stressful LëíêÉëÑäL= stresujúci 
symbol LëfãÄäL= symbol, znak, črta 
tail LíÉfäL= chvost, zadná časť 
take off LíÉfâ=DflÑL= vyzliecť (si) 
tough Lí¾ÑL= pevný, tuhý, tvrdý 
trunk Líê¾ÏâL= kmeň/peň, chobot, 

kufor/debna 
Turkish Lí‰WâfpL= turecký 
type Lí~féL= napísať (na stroji, 

počítači) 
warehouse LïÉ]Ü~rëL= sklad, skladisko 
watertight LïlWí]í~fíL= vodotesný 

Unit 7 – ANIMALS (1) 
ape LÉféL= opica, ľudoop 
cat LâôíL= mačka, mačkovitá šelma 
chimpanzee LípfãéôåDòáWL= šimpanz 
dog LÇflÖL= pes, psovitá šelma 
duck LÇ¾âL= kačica/káčer 
elephant LÉäfÑ]åíL= slon 
gorilla LÖ]Dêfä]L= gorila 
monkey Lã¾åâfL= opica 
parrot Léôê]íL= papagáj 
pig LéfÖL= prasa, brav 
snail LëåÉfäL= slimák 
tiger Lí~fÖ]L= tiger 
worm Lï‰WãL= červ/červík, dážďovka 
zebra LòÉÄê]L= zebra 

Unit 7 – EMAIL 
attachment L]Díôípã]åíL= príloha, dodatok 
filter LÑfäí]L= (pre)filtrovať, preniknúť 
Internet Lfåí]åÉíL= Internet 
ISP (Internet 
Service Provider) 

L^f=Éë=éáWL= poskytovateľ pripojenia 
na Internet 

spam LëéôãL= nevyžiadaná správa, 
spam 

virus Lî~fê]ëL= vírus 

Unit 7 – MEDICAL and EMERGENCY 
SERVICES 
air ambulance LÉ]ê=ôãà]ä]åëL= zdravotnícke lietadlo 
ambulance control Lôãà]ä]åë=

â]åDíê]räL=
ambulantná kontrola 

coastguard Lâ]rëíÖ^WÇL= pobrežná stráž/hliadka 
emergency 
services 

LfDã‰WÇw]åëá=
ë‰Wîfë]òL=

pohotovostné služby 

paramedic Léôê]DãÉÇfâL= zdravotník 
save someone´s 
life 

LëÉfî=ë¾ãï¾åë=
ä~fÑL=

zachrániť niekomu život 

vet LîÉíL= veterinár, zverolekár 

Unit 7 – PHRASAL VERBS WITH GO 
go ahead with LÖ]r=]DÜÉÇ=ïfaL= ísť 
go down LÖ]ì=Ç~råL= znížiť sa, (po)klesnúť, ísť 

k zemi, zapadnúť/zájsť 
go into LÖ]r=fåíìWL= preskúmať/rozobrať, 

zaoberať sa  
go on LÖ]r=DflåL= pokračovať, trvať ďalej 
go through LÖ]r=DqêìWL= prežiť si/zakúsiť, 

prejsť/prelistovať 
go up LÖ]r=¾éL= stúpať, narásť 

Unit 7 – NOUN SUFFIX -TION 
attention L]DíÉåpåL= pozornosť, pozor 
communication Lâ]ãàìWåfDâÉfpåL= komunikácia, spojenie 
description LÇfDëâêfépåL= opis 
information LfåÑ]DãÉfpåL= informácia, správa 
instruction LfåDëíê¾âpåL= pokyn, inštrukcia, príkaz 
invention LfåDîÉåpåL= vynález 
invitation LfåîfDíÉfpåL= pozvanie 
operation Lflé]DêÉfpåL= operácia, projekt, akcia 
position Lé]DífpåL= pozícia, poloha, 

postavenie 
situation LëfípìDÉfpåL= situácia, stav, okolnosti 
solution Lë]DäìWpåL= riešenie, rozlúštenie 

Unit 7 – CULTURE Global English 
broken English LÄê]râ]å=fÏÖäfpL= lámaná angličtina 
call centre LâlWä=ëÉåí]L= zákaznícke centrum (po 

telefóne) 
dumb LÇ¾ãL= nemý, hlúpy 
electronically Lf?äÉâDíêflåfâäáL= elektronicky 
giggle LÖfÖäL= chichotať sa 
global LÖä]rÄ]äL= celosvetový, globálny 
growing LÖê]rfÏL= rastúci 
Hindi LÜfåÇáL= hindský jazyk 
importance LfãDélWí]åëL= dôležitosť, významnosť 
Internet café Lfåí]åÉíL= internetová kaviareň 
manager LãôåfÇw]=â]DÑÉfL= manažér, vedúci 
mother-to-be Lã¾a]=í]=ÄáWL= nastávajúca mamička 
next door LåÉâëíÇlWL= vedľa, od vedľa 
pregnant LéêÉÖå]åíL= tehotná, gravidná 
report LêfDélWíL= správa, novinka, reportáž 
shyly Lp~fäáL= placho, nesmelo, 

bojazlivo 
speaker LëéáWâ]L= rečník, hovorca, 

prednášajúci 
stored LëílWÇL= uložený/uchovávaný, zo 

skladu 
technology LíÉâDåflä]ÇwáL= technológia 
unborn L¾åDÄlWåL= (doposiaľ) nenarodený 

Unit 8 
Aboriginal LôÄ]DêfÇwfåäL= domorodý, pôvodný, 

domáci 
Aborigine LôÄ]DêfÇwfåáL= domorodec, pôvodný 

obyvateľ (Austrálie) 
affect L]DÑÉâíL= ovplyvniť, pôsobiť, 

zasiahnuť 
amount L]Dã~råíL= množstvo, suma 
announcement L]Då~råëã]åíL= oznámenie, prehlásenie 
aspirin LôëéêfåL= aspirín 
available L]DîÉfä]ÄäL= dostupný, získateľný 
back away LÄôâ=]DïÉfL= odstúpiť/vzdať sa, 

cúvať/ustupovať (pred 
kým) 

breathe LÄêáWaL= dýchať 
brochure LÄê]rp]L= brožúra, leták 
colony Lâflä]åfL= kolónia, osada/osídlenie 
concerned Lâ]åDë‰WåíL= znepokojený 
consequence Lâflåëfâï]åÇL= následok, dôsledok 
considerably Lâ]åDëfÇ]ê]ÄäáL= značne, výrazne, oveľa 
count sheep Lâ~råí=páWéL= rátať ovečky (pred 

spaním) 
crouch Lâê~rípL= prikrčiť sa, čupnúť si 
cubic metre LâàìWÄfâL= kubický meter 
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currency Lâ¾ê]åëáL= mena, obeživo, peniaze 
dentist LÇÉåífëíL= zubár, dentista 
dollar LÇflä]L= dolár 
drive LÇê~fîL= viesť/ísť, 

vyraziť/vyštartovať 
eastern LáWëí]åL= východný, orientálny 
effort LÉÑ]íL= úsilie, snaha 
essential LfDëÉåpäL= nevyhnutný, 

neodmysliteľný 
exhibition LÉâëfDÄfpåL= výstava, expozícia 
Gambia LÖôãÄá]L= Gambia 
hold hands LÜ]räÇ=ÜôåÇòL= držať sa za ruky 
honey LÜ¾åáL= med, miláčik/zlatko 
in other words Lfå=¾a]=ï‰WÇòL= inak povedané, inými 

slovami 
lock LäflâL= (u)zamknúť, (u)zatvoriť 
native LåÉfífîL= rodný 
notice Lå]rífëL= oznámenie, upozornenie 
photographic LÑ]DíflÖê]ÑfâL= fotografický 
preserve LéêfDò‰WîL= udržiavať, zachovávať 
raise LêÉfòL= zdvihnúť/vyvýšiť, 

zväčšiť/zvýšiť 
shelter LpÉäí]L= kryt, úkryt, prístrešie 
shortage LplWífÇwL= nedostatok 
signal LëfÖåäL= signál, znamenie 
store LëílWL= skladovať, uchovávať, 

robiť zásobu 
structure Lëíê¾âíp]L= štruktúra, skladba, stavba 
survive Lë]Dî~fîL= prežiť, vydržať 
take a deep 
breath 

LíÉfâ=]=ÇáWé=ÄêÉqL= zhlboka sa nadýchnuť 

tight Lí~fíL= pevne, tesne 
use LàìWòL= použitie, využitie 
variety Lî]Dê~f]íáL= rozmanitosť, rôznorodosť 
work out Lï‰Wâ~ríL= vyriešiť, rozriešiť 

Unit 8 – ANIMALS (2) 
brown bear LÄê~rå=ÄÉ]L= medveď hnedý 
caribou LâôêfDÄìWL= karibu (druh soba) 
cassowary Lâôë]DïÉ]êáL= kazuár (vták) 
crocodile Lâêçâ]Ç~fäL= krokodíl 
elk LÉäâL= los 
emu LfãDàìWL= emu 
grizzly bear LÖêfòäá=ÄÉ]L= medveď grizzly 
kangaroo LâôÏÖ]DêìWL= klokan 
koala Lâ]rD^Wä]L= koala 
kookaburra Lârâ]DÄ¾ê]L= rybárikovec obrovský 
lizard Läfò]ÇL= jašterica 
moose LãìWëL= los americký 
platypus Léäôífé]ëL= vtákopysk 
polar bear Lé]rä]=ÄÉ]L= ľadový medveď 
shark Lp^WâL== žralok 
sheep LpáWéL= ovca, ovečky 
snake LëåÉfâL= had 
whale LïÉfäL= veľryba 
wildlife Lï~fäÇä~fÑL= divá zver 

Unit 8 – GEOGRAPHICAL FEATURES 
coral reef Lâflê]ä=êáWÑL= korálový útes 
desert LÇÉò]íL= opustiť, zanechať 
falls LÑlWäòL= vodopády 
forest LÑflêfëíL= les 
grassland LÖê^WëäôåÇL= lúka, pastvina 

Great Barrier Reef LÖêÉfí=Äôêá]ê=êáWÑL==Veľký bariérový útes 
Indian Ocean LfåÇf]å=]rp]åL= Indický oceán 
interior LfåDíf]êf]L= vnútrajšok, interiér 
jungle LÇw¾ÏÖ]äL= džungľa 
mountain range Lã~råífå=êÉfåÇwL= horské pásmo 
oasis L]rDÉfëfëL= oáza 
outback L~ríÄôâL= vnútrozemie 
plain LéäÉfåL= planina, pláň 
polar ice cap Léflä]=~fë=âôéL= polárny večný sneh 
prairie LéêÉ]êáL= préria, trávnatá step 
rainforest LêÉfåDÑflêfëíL= tropický dažďový les 
river Lêfî]L= rieka 
rocky LêflâáL= skalnatý, kamenitý 
scenery LëáWå]êáL= scenéria 
semi-desert LëÉãáÇÉò]íL= polopúšť 
tundra Lí¾åÇê]L= tundra 
waterfall LïlWí]ÑlWäL= vodopád 

Unit 8 – ILLNESSES and AILMENTS 
cold Lâ]räÇL= nachladnutie, nádcha 
cough LâflÑL= kašeľ 
headache LÜÉÇÉfâL= bolesť hlavy 
hiccoughs LÜfâ¾éL= štikútanie, čkavka 
sore throat LëlW=qê]ríL= bolesť v hrdle 
toothache LíìWqÉfâL= bolesť zuba/zubov 

Unit 8 – INDUSTRY and AGRICULTURE 
agriculture LôÖêfâ¾äíp]L= poľnohospodárstvo 
coal Lâ]räL= uhlie 
copper Lâflé]L= meď 
crops LâêfléëL= plodina, úroda 
industry LfåÇ]ëíêáL= priemysel 
iron L~f]åL= železo 
mining Lã~fåfÏL= banský priemysel, 

baníctvo 
oil LlfäL= nafta, ropa, olej 
motor vehicle Lãflí]=îáWfâäL= motorové vozidlo 
sheep farming LpáWé=Ñ^WãfÏL= salaš, chov oviec 
sugar cane LprÖ]=âÉfåL= cukrová trstina 
wheat LïáWíL= pšenica 

Unit 8 – LIVING SPACES 
cave LâÉfîL= jaskyňa, (samostatná) 

pivnica 
hotel LÜ]rDíÉäL= hotel 
igloo LfÖäìWL= iglu 
terraced house LíÉê]ëí=DÜ^rëL= radový dom 
tree house LíêáW=Ü~rëL= domček medzi konármi 

stromu 

Unit 8 – SURVIVAL KIT 
candle LâôåÇäL= sviečka 
compass Lâ¾ãé]ëL= kompas, buzola 
first aid kit LÑ‰Wëí=ÉfÇ=âfíL= príručná lekárnička 
insect spray LfåëÉâí=ëéêÉfL= sprej na hmyz 
magnifying glass LãôÖåfÑ~f=fÏ=

Öä^WëL=
lupa, zväčšovacie sklo 

map LãôéL= mapa 
matches LãôípfòL= zápalky 
mirror Lãfê]L= zrkadlo, zrkadielko 
needle and thread LåáWÇä=]åÇ=qêÉÇL= ihla a niť 
penknife LéÉåå^fÑL= vreckový nôž 
safety pin LëÉfÑíá=éfåL= zatvárací špendlík 
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sun cream Lë¾å=âêáWãL= krém na opaľovanie 
torch LílWípL= baterka, (vrecková) 

lampa 
whistle LïfëäL= píšťalka 

Unit 8 – WATER (2) 
dam LÇôãL= hrádza, priehrada 
fresh water LÑêÉp=ïlWí]L= čerstvá/osviežujúca voda 
frozen LÑê]ròåL= zamrznutý, zmrznutý 
hosepipe LÜ]ròé~féL= hadica 
rainwater LêÉfåïlWí]L= dažďová voda 
salt water Lëfläí=ïlWí]L= slaná voda 
water LïlWí]L= voda 
watering can LïlWí]êfÏ=âôåL= polievacia krhla 

Unit 8 – WEATHER and CLIMATE 
continental LâflåífDåÉåíäL= kontinentálny, pevninský 
cyclone Lë^fDâä]råL= cyklón (ničivá tropická 

búrka) 
drought LÇê~ríL= obdobie sucha 
hurricane LÜ¾êfâ]åL= hurikán, uragán, orkán 
ice L~fëL= ľad 
lightning Lä~fíåfÏL= blesk 
minus Lã~få]ëL= mínusový 
monsoon LãflåDëìWåL= monzúnové dažde 
rainfall LêÉfåÑlWäL= množstvo zrážok 
snow Lëå]rL= sneh 
sunshine Lë¾åp~fåL= slnečné svetlo 
temperature LíÉãéêfíp]L= teplota 
thunderstorm Lq¾åÇ]ëílWãL= búrka 
tropical LíêfléfâäL= tropický 
wind LïfåÇL= vietor 

Unit 8 – ADJECTIVE SUFFIX -AL 
coastal Lâ]rëíäL= pobrežný, prímorský 
continental LâflåífDåÉåíäL= kontinentálny, pevninský 
electrical LfDäÉâíêfâäL= elektrický 
environmental Lfå?î~fê]åDãÉåíäL= ekologický, 

environmentálny 
global LÖä]rÄ]äL= globálny, celosvetový 
industrial LfåDÇ¾ëíêf]äL= priemyselný 
musical LãàìWòfâäL= hudobný, muzikálny, 

melodický 
natural Låôíp]ê]äL= prirodzený 
official LflÑfpäL= oficiálny, úradný 
tropical LíêfléfâäL= tropický 
typical LíféfâäL= typický, charakteristický 

REVIEW Units 7–8 
overhead L]rî]DÜÉÇL= nad hlavou, hore, na 

strope 
plenty LéäÉåíáL= veľa, viac než dosť, 

mnoho 
spot LëéflíL= všimnúť si, zahliadnuť 
sunlight Lë¾åä~fíL= slnečné svetlo 
taipan Lí~féôåL= zahraničný obchodník, kt. 

má dôležité 
postavenie/prácu v Číne 

waste LïÉfëíL= odpad(y), plytvanie, 
mrhanie 

 


