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Motivate 3  

Starter unit 
apple /{pl/ jablko 

bread /bred/ chlieb 

chemist /kemIst/ lekáreň; lekárnik 

fat /f{t/ tučný; obézny 

grape /greIp/ hrozno 

juice /dZu:s/ džús; šťava 

season /si:zn/ ročné obdobie 

spring /sprIÎ/ jar 

tomato /t@'mA:t@U/ paradajka 

Unit 1 – Free time 
actor /{kt@/ herec 

adventurous 
/@d'ventS@r@s/ 

riskujúci; podnikavý; 
dobrodružný 

always /O:lweIz/ vždy; stále 

any 
/{ni/ 

nejaký; žiadny (v zápornej 
vete) 

army /A:mi/ armáda 

at the moment /{t D@ m@Um@nt/ teraz; v tomto momente 

bad /b{d/ zlý; strašný; škaredý 

badly /b{dli/ zle 

battle /b{tl/ bitka; zápas 

be /bi:/ byť 

bored /bO:d/ unudený; otrávený 

boring /bO:rIÎ/ nudný; otravný 

brilliant 
/brIlI@nt/ 

vynikajúci; báječný; veľmi 
nadaný 

capital /k{pItl/ hlavné mesto 

cautious /kO:S@s/ opatrný 

celebrity /s@'lebrIti/ známa osobnosť; celebrita 

championship /tS{mpi@nSip/ majstrovstvá; šampionát 

changing room /tSeIndZIÎ ru:m/ šatňa; kabínka 

character /k{r@kt@/ postava (v lit. a film. diele) 

chat online /tS{t Án'laIn/ konverzácia online 

cheap /tSi:p/ lacný 

children /tSIldr@n/ deti 

come /köm/ prísť; pricestovať 

community /k@m'ju:n@tI/ komunita; spoločenstvo 

compete /k@mpi:t/ súperiť; súťažiť 

competition /kÁmp@'tISn/ súťaž 

computer /k@m'pju:t@/ počítač 

confident 
/kÁnfId@nt/ 

sebaistý; presvedčený; 
sebavedomý 

decide /dI'saId/ rozhodnúť (sa) 

definitely /def@n@tli/ určite; rozhodne 

dishonest /dIs'ÁnIst/ nečestný 

do voluntary work /du: /vÁl@ntri 
wÆ:k/ robiť dobročinnú činnosť 

draw cartoons 
/drO: kA:'tu:nz/ 

kresliť obrázkové príbehy; 
karikatúry 

drawing /drO:IÎ/ kreslenie; kresba 

energetic /en@'dZetIk/ čulý; aktívny; energický 

energy /en@dZi/ energia; sila 

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

equipment /I'kwIpm@nt/ vybavenie; výbava 

every day /evrI deI/ každý deň 

exercise bike /eks@saIz baIk/ stacionárny bicykel 

famous /feIm@s/ slávny 

fast /fA:st/ rýchly; rýchlo 

film star /fIlm  stA:/ filmová hviezda 

frequency /fri:kw@nsi/ frekvencia 

friendly /frendli/ priateľský 

funny /föni/ vtipný; zábavný 

generous /dZen@r@s/ veľkorysý; štedrý 

get /get/ dostať (sa) 

go /g@U/ ísť; chodiť 

go out for a meal /g@U aUt fO: eI  
mi:l/ 

ísť sa najesť niekam von 
(do reštaurácie a pod.) 

go to a disco /g@U t@ eI dIsk@U/ ísť na diskotéku 

go to a youth group /g@U t@ eI ju:T 
gru:p/ 

chodiť do mládežníckej 
skupiny 

go to the cinema /g@U t@ D@ 
sIn@m@/ ísť do kina 

go to the gym /g@U t@ D@ dZIm/ ísť do telocvične (cvičiť) 

golf /gÁlf/ golf 

good /gUd/ dobrý 

Greece /gri:s/ Grécko 

Greek /gri:k/ grécky; gréčtina 

guess /ges/ hádať; uhádnuť 

happy /h{pi/ šťastný; spokojný 

have /h{v/ mať 

have fun /h{v fön/ zabávať sa 

help /help/ pomôcť; pomoc 

hobby /hÁbi/ koníček; záľuba 

honest /ÁnIst/ čestný; úprimný 

information /Inf@'meISn/ informácia 

instrument /Instr@m@nt/ nástroj 

interested 
/Intr@stId/ 

(be interested in) zaujímať 
sa o niečo 

interesting /Intr@stIÎ/ zaujímavý 

karaoke /k{r@'@Uki/ karaoke 

lazy /leIzi/ lenivý 

learn /lÆ:n/ (na)učiť sa 

learn a language /lÆ:n eI 
l{ÎgwIdZIz/ učiť sa cudzí jazyk 

listen to music /lIsn t@ mju:zIk/ počúvať hudbu 

(a) lot of /eI lÁt @v/ veľa 

magic /m{dZIk/ kúzlo; kúzelný 

make models /meIk mÁdls/ vyrábať, stavať modely 

many /meni/ veľa 

marathon /m{r@T@n/ maratón 

money /möni/ peniaze 

month /mönT/ mesiac (kalendárny) 

much /mötS/ veľa 

never /nev@/ nikdy 

now /naU/ teraz 

often /Áfn/ často 

OK /@U'keI/ dobre; v poriadku 

old /@Uld/ starý 

organizer /O:g@naIz@/ organizátor, usporiadateľ 

over /@Uv@/ cez 

parent /pe@r@nt/ rodič 

Persian /pÆ:rS@n/ perzský 

personal trainer /pÆ:s@nl treIn@/ osobný tréner 

piano /pi'{n@U/ klavír; piano 

place /pleIs/ políčko (pri stolných hrách) 

play /pleI/ hrať; hra; zápas 
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play an instrument /pleI @n 
Instr@m@nt/ hrať na hudobnom nástroji 

play computer 
games 

/pleI kÁm'pju:t@ 
geImz/ hrať počítačové hry 

play football /pleI fUtbO:l/ hrať futbal 

play tennis /pleI tenIs/ hrať tenis 

pressure /preS@/ tlak 

probably /prÁb@bli/ pravdepodobne 

quiet 
/kwaI@t/ 

tichý; pokojný; rozvážny; 
zdržanlivý 

race /reIs/ závod 

read /rI:d/ čítať 

relax /rI'l{ks/ uvoľniť (sa) 

running machine /rönIÎ m@'Si:n/ bežiaci pás na cvičenie 

Saturday /s{t@deI/ sobota 

sauna /sO:n@/ sauna 

see /si:/ vidieť 

selfish /selfIS/ sebecký; egocentrický 

serious /sI@rI@s/ vážny; uzavretý; uvažujúci 

share 
/Se@/ 

podieľať sa (na niečom); 
zdieľať (niečo) 

shout /SaUt/ (za)kričať; kričať 

shower /SaU@/ sprchovací kút; sprcha 

shy /SaI/ plachý, nesmelý, hanblivý 

skydiving /skaI"daIvIÎ/ zoskok padákom 

soldier /s@UldZ@/ vojak 

some /söm/ nejaký 

sometimes /sömtaImz/ niekedy 

soundtrack /saUndtr{k/ soundtrack (hudba k filmu) 

star /stA:/ hviezda 

surprising /s@'praIzIÎ/ prekvapujúci 

take part /teIk pA:t/ (~ in) zúčastniť sa (čoho) 

talkative /tO:k@tIv/ zhovorčivý 

teacher /ti:tS@/ učiteľ/ka 

teenager /ti:neIdZ@/ teenager; - násťročný/á 

tennis court /tenIs kO:t/ tenisový kurt 

theatre /TI@t@/ divadlo  

this week /DIs wi:k/ tento týždeň 

tired /taI@d/ unavený; vyčerpaný 

twice a week /twaIs @ wi:k/ dvakrát do týždňa 

under /önd@/ pod 

unsociable /ön's@US@bl/ nespoločenský 

up /öp/ hore, na 

usually /ju:Zu@li/ obyčajne 

very /veri/ veľmi 

victory /vIkt@ri/ víťazstvo 

want /wÁnt/ chcieť 

watch 
/wÁtS/ 

pozorovať; sledovať; 
pozerať sa (na) 

watch TV /wÁtS ti:vi:/ pozerať sa na televízor 

water fountain /wO:t@ faUnt@n/ vodná fontána 

well /wel/ dobre; zdravý 

worried /wörId/ ustarostený; znepokojený 

writer /raIt@/ spisovateľ/ka 

young /jöÎ/ mladý 

Unit 2 - Technology 
across /@'krÁs/ cez 

argue 
/A:gju:/ 

polemizovať; hádať sa; 
diskutovať o 

arrive /@'raIv/ prísť; priletieť; pristáť 

artist /A:tIst/ výtvarník; umelec 

blog /blÁg/ blog 

broadband /brO:db{nd/ širokopásmový 

builder /bIld@/ stavbár 

bulletproof vest /bUlItpru:f vest/ nepriestrelná vesta 

buy /baI/ zakúpiť (si); (na)kúpiť (si) 

buy something 
/baI sömTIÎ/ 

zakúpiť (si) niečo; 
(na)kúpiť (si) niečo 

careful /ke@f@l/ opatrný 

celebrate /sel@breIt/ (o)sláviť; oslavovať 

charge /tSA:dZ/ účtovať; poplatok 

charge a mobile 
phone 

/tSA:dZ @ m@ubaIl 
f@Un/ 

zaplatiť poplatok za 
mobilný telefón 

comment /kÁment/ komentár; kritika 

connect /k@'nekt/ spojiť; pripojiť 

crime /kraIm/ zločin 

develop /dI'vel@p/ vyvinúť sa 

digital /dIdZItl/ digitálny 

digital camera /dIdZItl k{m@r@/ digitálny fotoaparát 

disposable gloves /dIs'p@Uz@bl 
glövz/ jednorazové rukavice 

doctor /dÁkt@/ doktor; lekár 

document /dÁkjm@nt/ dokument; materiál 

down /daUn/ dole 

download /daUn'l@Ud/ stiahnuť (počítačové dáta) 

drums /drömz/ bubny 

dry /draI/ suchý; sucho 

ear defenders /i@ di'fend@/ chrániče na uši 

easy /i:zi/ jednoduchý 

electrician /Ilek'trISn/ elektrikár 

engineer /endZI'nI@/ inžinier; technik 

expensive /Ik'spensIv/ nákladný; drahý 

face mask /feIs mA:sk/ maska na tvár 

fire-fighter /faI@/ požiarnik 

fireman /faI@ m{n/ požiarnik 

food /fu:d/ jedlo; strava 

gadget /g{dZIt/ (malý) prístroj 

go online /g@U Án'laIn/ pripojiť sa na internet 

go to the park /g@U t@ D@ pA:k/ ísť do parku 

hand /h{nd/ ruka 

hard /hA:d/ namáhavý; ťažký 

heat /hi:t/ teplota; teplo; horúčava 

heavy 
/hevi/ 

ťažký; majúci veľkú 
hmotnosť 

high visibility jacket /haI vIz@'bIl{ti 
dZ{kIt/ 

bunda s reflexnými 
prvkami 

ill /Il/ chorý 

immune system /I'mju:n sIst@m/ imunitný systém 

into /Int@/ do 

inventor /Invent@/ vynálezca 

journalist /dZÆ:n@lIst/ novinár; žurnalista 

laptop 
/l{p tÁp/ 

notebook; prenosný 
počítač 

last night /lA:st naIt/ včera večer 

lawyer /lO:j@/ právnik; právny zástupca 

lens /lenz/ šošovka; lupa; objektív 

love /löv/ milovať; mať rád 

make a phone call /meIk @ f@Un kO:l/ zatelefonovať si 

Mexican wave /mexik@n weIv/ mexická vlna 

microwave /maIkr@weIv/ mikrovlnná trúba 

microwave oven /maIkr@weIv övn/ mikrovlnná rúra 

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

molecule /mÁlIkju:l/ molekula 

mp3 player /em pi: Tri: pleI@/ mp3 prehrávač 

overalls /@Uv@rO:lz/ montérky 

mailto:/i@%20di'fend@/
mailto:/mexik@n%20weIv/
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perform /p@'fO:m/ účinkovať; hrať 

play a video game /pleI @ vIdI@U 
geIm/ hrať videohru 

plug in a memory 
stick 

/plög In @ mem@ri 
stIk/ 

zapojiť pamäťovú kartu; 
USB 

policewoman /p@'li:swUm@n/ policajtka 

politician /pÁlI'tISn/ politik 

possible /pÁs@bl/ možný; prijateľný 

post /p@Ust/ poslať; odoslať (poštou) 

post a comment /p@Ust @ kÁment/ pridať komentár 

postman /p@Ustm@n/ poštár 

print a document /prInt @ 
dÁkjm@nt/ vytlačiť dokument 

quality /kwÁl@ti/ prestížny; kvalita 

quickly /kwIkli/ rýchlo 

read an e-book 
/rI:d @n i: bUk/ 

čítať knihu v elektronickej 
podobe 

realize /rI@laIz/ uvedomiť si 

reject /rI'dZekt/ odmietnuť; zavrhnúť 

researcher /rI'sÆ:tS@/ bádateľ; výskumník 

round /raUnd/ okolo 

rubbish /röbIS/ smeti 

safety glasses /seIfti glA:sIz/ bezpečnostné okuliare 

safety helmet /seIfti helm@t/ bezpečnostná prilba 

scan a photo /sk{n @ f@Ut@U/ skenovať fotografiu 

scientist /saI@ntIst/ vedec; prírodovedec 

send /send/ poslať 

send an email /send i:meIl/ poslať email 

short /SO:t/ krátky; malý (postavou) 

shout /SaUt/ (za)kričať; kričať 

sit down /sIt 'daUn/ sadnúť si 

social network /s@US@l netwÆ:k/ sociálna sieť 

speed /spi:d/ rýchlosť 

stand up /st{nd öp/ vstať 

store data /stO: deIt@/ uložiť dáta 

syllable /sIl@bl/ slabika 

take /teIk/ vziať; zobrať 

take a digital photo /teIk @ dIdZItl 
f@Ut@U/ urobiť digitálnu fotografiu 

technician /tek'nIS@n/ technik 

terrible /terIbl/ hrozný; strašný 

think /TIÎk/ myslieť 

this morning /DIs mO:nIÎ/ dnes ráno 

through /Tru:/ cez; naprieč 

upload a video clip /vIdI@U klIp/ nahrať video klip 

vibrate /vaI'breIt/ chvieť sa; vibrovať 

visor /vaiz@/ šilt 

water /wO:t@/ voda 

wave /weIv/ (za)mávať; vlna 

way /weI/ cesta; spôsob 

website /websaIt/ internetová stránka 

write a blog 
/raIt @ blÁg/ 

písať blog (stĺpec na 
internete) 

Unit 3 – Strange but true! 
accurate /{kj@r@t/ presný; starostlivý 

along /@'lÁÎ/ pozdĺž 

annoyed 
/@'nOId/ 

otrávený; znechutený; (be 
~) hnevať sa 

annoying /@'nOIIÎ/ otravný 

appear 
/@'pI@/ 

objaviť sa; vystúpiť; zdať 
sa 

attack 
/@'t{k/ 

napadnutie; útok; 
napadnúť 

autobiography /O:t@baI'Ágr@fi/ autobiografia 

avalanche /{v@lA:nS/ lavína 

away from /@'weI frÁm/ preč od 

beach /bi:tS/ pláž; morský breh 

big /bIg/ veľký 

bite /baIt/ (u)hryznutie; uhryznúť 

blizzard /blIz@d/  snežná búrka 

building /bIldIÎ/ budova; stavba 

century /sentS@ri/ storočie 

couplet /köpl@t/ dvojveršie 

death /deT/ smrť 

delighted /dI'laItId/ potešený 

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

drought /draUt/ sucho; obdobie sucha 

dust /döst/ prach 

enormous /I'nO:m@s/ obrovský; nesmierny 

excite /Ik'saIt/ vzrušiť; nadchnúť; nabudiť 

excited 
/Ik'saItId/ 

nedočkavý; vzrušený; 
rozrušený; rozčúlený 

exciting /Ik'saItIÎ/ zaujímavý, vzrušujúci 

fictional /fIkS@n@l/ vymyslený; románový 

finger /fIÎg@/ prst 

flat /fl{t/ byt 

flood /flöd/ povodeň; potopa 

forest /fÁrIst/ les; prales 

frightened /fraItnd/ vystrašený 

frightening /fraIt@nIÎ/ strašný; naháňajúci strach 

head /hed/ hlava 

helicopter /helIkÁpt@/ helikoptéra 

hill /hIl/ kopec; pahorok 

hip /hIp/ bok; bedro 

hit /hIt/ zasiahnuť; trafiť sa; udrieť 

illness /Iln@s/ choroba 

incredible /In'kred@bl/ neuveriteľný 

lake /leIk/ jazero 

landslide /l{ndslaId/ zosuv pôdy 

leg /leg/ noha 

line /laIn/ telefonické spojenie 

long time /lÁÎ taIm/ dlhý čas; (..ago) - dávno 

manager /m{nIdZ@/ manažér, tréner 

medicine /meds@n/ medicína; lekárstvo 

mound /maUnd/ hromada; val; násyp 

mountain /maUntIn/ hora 

novel /nÁvl/ román 

out of /aUt @v/ von z 

persist /p@'sIst/ (vy/zo/pre)trvať 

plane /pleIn/ lietadlo 

poem /p@UIm/ báseň 

produce /pr@'dju:s/ vyrobiť; (vy)produkovať 

publish /pöblIS/ publikovať; zverejniť 

reporter 
/rI'pO:t@/ 

reportér; spravodajca; 
hlásateľ 

return /rI'tÆ:n/ vrátiť sa 

rhyme /raIm/ rým 

rhythm /rID@m/ rytmus; takt 

river /rIv@/ rieka 

safely /seIfli/ bezpečne; v poriadku 

sail /seIl/ plaviť sa; plachta 

sailor /seIl@/ námorník 

sand /s{nd/ piesok 

satellite /s{t@laIt/ satelitný; družica 

scientific /saI@n'tIÎfIk/ vedecký 

mailto:/vaiz@/
mailto:/köpl@t/
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Scottish /skÁtIS/ škótsky 

shark /SA:k/  žralok 

ship /SIp/ loď 

shout /SaUt/ (za)kričať; kričať 

species /spi:Si:z/ druh; trieda (živočíchov) 

storm /stO:m/ búrka 

surprised /s@'praIzd/ prekvapený 

survive /s@'vaIv/ prežiť; ostať nažive 

swim /swIm/ plávať 

swimming pool 
/swImIÎ pu:l/ 

(plavecký) bazén; 
kúpalisko 

thunderstorm /Tönd@stO:m/ búrka 

tiring /taIrIÎ/ únavný; vyčerpávajúci 

touch /tötS/ kontakt; dotyk; dotknúť sa 

towards /t@'wO:dz/ smerom k 

towel /taU@l/ uterák; osuška 

tsunami /tsu:'nA:mi/ cunami (veľká vlna) 

verse /vÆ:s/ verš 

wave /weIv/ (za)mávať; vlna 

wetsuit /wetsu:t/ neoprénová kombinéza 

wildfire /waIldfaI@/ ničivý požiar 

worrying /wörIIÎ/ znepokojujúci 

Unit 4 – Special places 
advertise /{dv@taIz/ inzerovať; robiť reklamu 

age /eIdZ/ vek 

amazing /@'meIzIÎ/ úžasný; ohromujúci 

angrily /{Îgri/ nahnevane 

angry /{Îgri/ rozhnevaný; rozčúlený 

beautiful /bju:tIfl/ krásny 

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

cap /k{p/ čapica; klobúk; viečko 

cap rock /k{p rÁk/ 

 carefully /ke@f@li/ opatrne 

castle /kA:sl/ hrad; zámok 

cave /keIv/ jaskyňa 

chocolate /tSÁkl@t/ čokoládový; čokoláda 

cliff /klIf/ útes 

coastline 
/k@UstlaIn/ 

obrys pobrežia; pobrežná 
čiara 

cold 
/k@Uld/ 

chladný; neosobný; 
studený; chladno; zima 
(stav počasia) 

culture /költS@/ kultúra 

deckchair /dektSe@/ lehátko 

deep /di:p/ hlboký 

downwards /daUnw@dz/ smerom nadol 

easily /i:zIlI/ ľahko 

education 
/edZU'keISn/ 

výchova; (dosiahnuté) 
vzdelanie 

erode /i'r@Ud/ erodovať 

erosion /i'r@Uzn/ erózia 

everlasting /ev@lA:stIÎ/ večný 

flag /fl{g/ vlajka 

geographical /dZi:@'gr{fIkl/ zemepisný 

gorge /gO:dZ/  roklina; trhlina 

granite /gr{nIt/ žula 

happily /h{pIli/ šťastne, našťastie 

hot /hÁt/ horúci; horúco 

jellyfish /dZelifIS/ medúza 

lake /leIk/ jazero 

landscape /l{ndskeIp/ krajina 

lifeguard /laIfgA:d/ plavčík 

lighthouse /laIthaUs/ maják 

luxury /lökS@ri/ luxus; prepych 

noisily /nOIzily/ hlučne 

opera house /Ápr@ haUs/ budova opery 

parasol /p{r@sÁl/ slnečník 

pebble /pebl/ okruhliak (kamienok) 

playground /pleIgraUnd/ (detské) ihrisko 

plunge pool /plöndZ pu:l/ bazénik 

protect /pr@'tekt/ chrániť; ochraňovať 

pyramid /pIr@mId/ pyramída 

quietly /kwaI@tli/ ticho; pokojne 

rainforest /reIn'fÁrIst/ dažďový prales 

reef /ri:f/ útes 

restaurant /rest@rÁnt/ reštaurácia 

rock /rÁk/ skala; balvan 

royal family /rOI@l f{m@li/ kráľovská rodina 

ruin /ru:In/ zničiť; skaziť 

sand /s{nd/ piesok 

sandcastle /s{ndkA:sl/ hrad z piesku 

sea level /si: levl/ hladina mora 

slowly /sl@Uli/ pomaly 

small /smO:l/ malý 

soft /sÁft/ mäkký; hebký; tlmený 

steep /sti:p/ strmý; prudký; náhly 

surface /sÆ:fIs/ povrch 

tall /tO:l/ vysoký; veľký 

temple /templ/ svätyňa; chrám 

tomb /tu:m/ hrobka; náhrobok 

tourist /tU@rIst/ turista/turistka 

towel /taU@l/ uterák; osuška 

underneath /önd@'ni:T/ pod; naspodku 

vertical /vÆ:tIkl/ zvislý; vertikálny 

waterfall /wO:t@fO:l/ vodopád 

Unit 5 - Heroes 
ambassador /@m'b{s@d@/ veľvyslanec 

annual /{njU@l/ každoročný 

April /eIpr@l/ apríl 

arm /A:m/ rameno 

awful /O:fl/ strašný; otrasný 

bill 
/bIl/ 

účet; bloček; bankovka 
(AmE) 

cash machine /k{S m@'Si:n/ bankomat 

change /tSeIndZ/ zmeniť; vymeniť; zmena 

charity /tS{rIti/ dobročinná činnosť; charita 

collect money /k@'lekt möni/ zbierať peniaze 

cowpox /kaUpÁx/ kravské kiahne 

cut /köt/ rezať; krájať; strihať 

disease /dI’zi:z/ choroba 

do a sponsored 
swim 

/du: @ spÁns@d 
swIm/ 

plávať kvôli výťažku pre 
charitu 

do charity work /du: @ tS{rIti 
wÆ:k/ 

robiť charitu (dobročinnú 
činnosť) 

do exercise /du: 'eks@saIz/ cvičiť 

do homework /dU: h@UmvÆ:k/ (u)robiť domáce úlohy 

do nothing /dU: nöTIÎ/ nerobiť nič 

do someone a 
favour /dU: a feIv@/ urobiť niekomu láskavosť 

do your best /du: jO: best/ rob najlepšie ako vieš 

earthquake /Æ:TkweIk/ zemetrasenie 

educate /edjUkeIt/ vzdelávať; vychovávať 

experiment /Ik'sperIm@nt/ pokus 

few /fju:/ málo 
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football pitch /fUtbO:l pItS/ futbalové ihrisko 

fundraising 
/föndreIzIÎ/ 

fundraising - zháňanie 
financií na určitý projekt 

have a bring and 
buy sale 

/h{v @ brIÎ {nd 
baI seIl/ mať výpredaj dones a kúp 

health /helT/ zdravie 

hit /hIt/ zasiahnuť; trafiť sa 

husband /hözb@nd/ manžel; muž 

infection /In'fekS@n/ nákaza; infikovanie 

make a charity CD /meIk @ tS{rIti si: 
'di:/ nahrať CD pre charitu 

make a decision /meIk @ dI'sIZn/ rozhodnúť sa 

make a mistake /meIk @ mI'steIk/ (u)robiť chybu 

make friends /meIk  'frendz/ spriateliť sa s 

make money /meIk 'mönI/ zarábať peniaze 

make someone 
happy 

/meIk sömwön 
h{pi/ urobiť niekoho šťastným 

make someone 
laugh 

/meIk sömwön 
lÁ:f/ rozosmiať niekoho 

milk /mIlk/ mlieko 

note /n@Ut/ bankovka 

nowadays /naU@deIz/ dnes 

organize a jumble 
sale 

/O:g@naIz @ 
dZömbl seIl/ organizovať bazár 

pay by credit card /peI baI kredIt 
kA:d/ platiť kreditnou kartou 

pay in cash /peI In k{S/ platiť v hotovosti 

perfect /pÆ:fIkt/ dokonalý; ideálny 

pitch /pItS/ ihrisko 

project 
/prÁdZekt/ 

projekt; (výskumná) úloha; 
plán 

protect /pr@'tekt/ chrániť; ochraňovať 

rarely /re@li/ zriedka 

rich /rItS/ bohatý; zámožný 

sell badges /sel b{dZiz/ predávať odznaky 

sell raffle tickets /sel r{fl tIkIts/ predávať lístky do tomboly 

sell sweets /sel swi:ts/ predávať sladkosti 

set 
/set/ 

dať; umiestniť; nastaviť; 
vyrovnať 

shape /SeIp/ tvar 

singer /sIÎ@/ spevák 

smallpox /smO:lpÁx/ kiahne 

three weeks /Tri: wi:ks/ tri týždne 

ticket /tIkIt/ lístok 

tip /tIp/ tip; sprepitné 

two hours /tu: aU@z/ dve hodiny 

vaccination /v{ksineiSn/ očkovanie 

wallet /wÁlIt/ (pánska) peňaženka 

wash cars /wÁS kA:z/ umývanie automobilov 

Unit 6 – Incredible journeys 
after sun lotion /A:ft@ sön l@USn/ krém po opaľovaní 

angle /{Îgl/ uhol 

antiseptic cream /{nti'septIk 
krI:m/ antiseptický krém 

aspirin /{sprIn/ aspirín 

axis /{ksIs/ os, osa (geometricky) 

be late /bi: leIt/ meškať; prísť neskoro 

boiling /bOIlIÎ/ rozpálený; veľmi horúci 

buy a guidebook /baI @ gaId bUk/ kúpiť si príručku 

buy souvenirs /baI su:v@'nI@z/ kúpiť suveníry 

canyon /k{nj@n/ kaňon 

come back home /köm b{k h@Um/ vrátiť sa domov 

copy /kÁpI/ kopírovať 

desert /dez@t/ púšť 

do a sport /du: @ spO:t/ športovať 

dream /dri:m/ sen; ideál 

Earth /Æ:T/ Zem 

exhausted /Ig'zO:stId/ vyčerpaný 

finger /fIÎg@/ prst 

force /fO:s/ (ozbrojená) sila 

freezing /fri:zIÎ/ ľadový; mrznúci 

fruit /fru:t/ ovocie 

geology /dZi'Ál@dZi/ geológia 

get off a coach /get 'Áf @ k@UtS/ vystúpiť z autobusu 

get on a train /get 'Án @ treIn/ nastúpiť na vlak 

gravitational /gr{vI'teiSn@l/ gravitačné 

have adventures /h{v @d'ventS@s/ zažiť dobrodružstvá 

hitchhike 
/hItShaIk/ 

stopovať; cestovať 
(auto)stopom 

insect bite 
/Insekt baIt/ 

uhryznutie/uštipnutie 
hmyzom 

journey /dZÆ:ni/ cesta 

legal /li:gl/ právny; právnický 

leukaemia /lu:'ki:mi@/ leukémia 

little /lItl/ málo (a little - trochu) 

meet people /mi:t pi:pl/ stretávať ľudí 

migraine /maIgreIn/ migréna, bolesť hlavy 

orbit 
/O:bIt/ 

obežná dráha; obiehať po 
~ 

pack /p{k/ (za)baliť; zbaliť 

pack a suitcase /p{k @ su:tkeIs/ zabaliť veci do kufra 

peninsula /p@'nInsjUl@/ polostrov 

plan a journey /pl{n @ dZÆ:ni/ plánovať cestu 

planet /pl{nIt/ planéta 

plaster /plA:st@/ náplasť; sadra 

publish /pöblIS/ publikovať; zverejniť 

record /rekO:d/ záznam; nahrávka 

repair /rI'pe@/ opraviť 

rotation /r@U'teISn/ rotácia; otáčanie 

seat /si:t/ sedadlo; miesto 

send postcards /send p@UstkA:dz/ poslať pohľadnice 

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

solar system /sÁl@ sIst@m/ slnečná sústava 

straight /streIt/ rovný; priamy 

Sun /sön/ Slnko 

sunburn /sönbÆ:n/ opálenie, spálenie slnkom 

terrifying 
/terIfaIIÎ/ 

hrozný; strašný; 
strašidelný 

tiny /taIny/ malý; drobný 

train /treIn/ vlak 

travel sickness /tr{vl sIkn@s/ nevoľnosť z cestovania 

treat 
/tri:t/ 

zachádzať s (niekým); 
jednať 

wheelchair /wi:ltSe@/ invalidný vozík 

Unit 7 – On screen 
ability /@'bIl@ti/ schopnosť 

advertisement /@d'vÆ:tIsm@nt/ reklama; inzerát 

animation /{nImeIS@n/ animácia 

apply /@'plaI/ podať (si) prihlášku; žiadať 

argument /A:gjUm@nt/ hádka; spor 

autograph /O:t@grA:f/ autogram 

awards /@'wO:dz/ ocenenia 

box office /bÁks ÁfIs/ pokladňa (divadelná apod.) 

candle /k{ndl/ sviečka 
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career 
/k@'rI@/ 

povolanie; životná dráha; 
kariéra 

computer-
generated 

/k@m'pju:t@ 
dZen@reItId/ generované počítačom 

connection /k@'nekSn/ spojenie 

costume /kÁstju:m/ kostým; kroj 

crew /kru:/ posádka 

decorate /dek@reIt/ (vy)zdobiť 

decoration /dek@'reISn/ dekorácia 

deep /di:p/ hlboký 

development /dI'vel@pm@nt/ vývoj 

direct /daI'rekt/ priamy; priamočiary 

director /daI'rekt@/ riaditeľ 

dream /dri:m/ sen; ideál 

enjoyment /In'dZOIm@nt/ pôžitok; radosť 

equip /I'kwIp vybaviť; pripraviť 

excitement /Ik'saItm@nt/ vzrušenie 

extremely /Iks'tri:mli/ nesmierne; neobyčajne 

film a scene /fIlm @ si:n/ natočiť scénu 

film-maker /fIlm 'meIk@/ výrobca filmov 

film premiere /fIlm premI@/ filmová premiéra 

frame /freIm/ rám; konštrukcia 

give up /gIv öp/ vzdať sa; prestať 

have a barbecue /h{v @ bA:bIkju:/ robiť barbecue; grilovať 

Hollywood 
blockbuster 

/hÁliwU:d 
blÁkböst@/ hollywoodsky trhák 

inform /In'fO:m/ oznámiť; informovať 

laborious /l@'bO:ri@s/ prácny; ťažký 

meet friends /mi:t frendz/ stretnúť priateľov 

moon /mu:n/ mesiac na oblohe 

multiplex cinema /möltIpleks 
sIn@m@/ multikino 

necessary /nes@sri/ potrebný; nevyhnutný 

opportunity /Áp@'tju:n@ti/ príležitosť; možnosť 

optical illusion ÁptIkl I'lu:Zn/ optický klam 

original /@'rIdZInl/ pôvodný; originálny 

plot /plÁt/ zápletka 

popcorn /pÁpkO:n/ popcorn 

possess /p@'zes/ mať; vlastniť 

possession /p@'zeSn/ majetok 

practical /pr{ktIkl/ praktický 

predict /pr@'dIkt/ predpovedať 

prediction /prI'dIkSn/ predpoveď; odhad 

producer /pr@'dju:s@/ výrobca; producent 

purse 
/pÆ:s/ 

BrE peňaženka; AmE 
kabelka 

release a film 
/rI'li:s @ fIlm/ 

natočiť; spustiť film 
verejnosti 

screen /skri:n/ obrazovka 

script /skrIpt/ scenár 

soft drink /sÁft drIÎk/ nealkoholický nápoj 

special effects /speSl I'fekts/ zvláštne efekty 

star in a film /stA: In @ fIlm/ hrať vo filme 

stick figure /stIk fIg@/ panáčik 

stunt /stönt/ kaskadérsky čin 

stunt man /stönt m{n/ kaskadér 

stunt woman /stönt wUm@n/ kaskadérka 

successful /s@k'sesf@l/ úspešný 

suggest /s@'dZest/ navrhnúť; odporúčať 

suggestion /s@'dZestS@n/ návrh 

3D film /fIlm/ 3D film 

trailer /treIl@/ ukážka budúceho filmu 

vision /vIZn/ zrak; videnie; predstava 

war /wO:/ vojna; boj 

win an award /wIn @n @'wO:d/ vyhrať ocenenie 

Unit 8 – Good friends 
adventurer /@d'ventS@r@/ dobrodruh 

apologize /@ˈpÁl@dZaIz/ ospravedlniť sa 

aristocratic /{rIst@kr{tik/  aristokratický 

arrive early /@'raIv Æ:li/ prísť/pricestovať skoro 

aspirin /{sprIn/ aspirín 

bank account /b{Îk @'kaUnt/ bankový účet 

be polite /bi: p@'laIt/ byť zdvorilý 

be rude /bi: ru:d/ byť nezdvorilý; drzý 

bring a present /brIÎ @ preznt/ priniesť darček 

click your fingers /klIk jO: fIÎg@z/ lusknúť prstami 

coin /kOIn/ minca 

convenient /k@n'vi:nI@nt/ pohodlný; vyhovujúci 

death /deT/ smrť 

deal /di:l/ obchod; dohoda 

debit card /debIt kA:d/ debetná karta 

deep /di:p/ hlboký 

dentist /dentIst/ zubár; zubný lekár 

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

fake /feIk/ falošný; nepravý 

fall out with /fO:l 'aUt/ rozísť sa; skončiť s kým 

finger /fIÎg@/ prst 

finish with 
/fInIS wID/ 

skoncovať s niečím (napr. 
vzťah) 

gang /g{Î/ gang 

get on with /get Án wIT/ vychádzať/rozumieť si s 

give advice /gIv @d'vaIs/ poradiť 

give presents /gIv preznts/ darovať darčeky 

go off (someone) /g@U of sömwön/ vybuchnúť (na niekoho) 

go out with /g@U aUt wIT/ chodiť s 

goods /gUdz/ tovar 

hacker /h{k@/ heker 

have a party /h{v @ pA:ti/ mať večierok; party 

have an argument /h{v @n 
A:gj@m@nt/ pohádať sa 

hot-air balloonist 
/hÁt e@ b@'lu:nIst/ 

človek, ktorý ovláda balón 
poháňaný horúcim 
vzduchom 

identity theft /aI'dentIti Teft/ krádež identity 

interrupt a 
conversation 

/Int@röpt @ 
kÁnv@'seISn/ prerušiť konverzáciu 

jump a queue /dZömp @ kju:/ obehnúť sa 

king /kIÎ/ kráľ 

lake /leIk/ jazero 

lie /laI/ ležať 

make up with /meIk 'öp wIT/ doplniť s (niečím) 

nominate /nÁmIneIt/ nominovať; navrhnúť 

obligation 
/ÁblI'geISn/ 

povinnosť; záväzok ku 
komu 

point at someone /pOInt @t 
sömwön/ ukázať na niekoho 

price /praIs/ cena 

prohibition /pr@UhI'bISn/ zákaz 

receive advice /rI'si:v @d'vaIs/ dostať radu 

receive presents /rI'si:v preznts/ dostať darčeky 

reliable /rI'laI@bl/ spoľahlivý; hodnoverný 

salesman 
/seIlzm@n/ 

predavač; obchodný 
zástupca; obchodný 
cestujúci 

shake /SeIk/ triasť sa 
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shake hands 
/SeIk h{ndz/ 

podať si ruky; potriasť si 
rukami 

shower /SaU@/ sprchovací kút; sprcha 

slim /slIm/ štíhly; útly 

spend money 
/spend 'mönI/ 

minúť peniaze (s. on - 
minúť na) 

spend time /spend taIm/ (s)tráviť čas 

steal /sti:l/ (u)kradnúť 

take off your shoes /teIk 'Áf jO: Su:z/ vyzuť si topánky 

tell jokes /tel dZ@Uks/ rozprávať vtipy 

tell lies /tel laIz/ klamať 

tell the truth /tel D@ trUT/ povedať pravdu 

tip /tIp/ sprepitné 

trustworthy /tröstwÆ:Di/ dôveryhodný; spoľahlivý 

value for money /v{lju: fO: möni/ hodnota za peniaze 

Unit 9 – World of music 
adopt /@'dÁpt/ prijať; osvojiť (si) 

album cover /{lb@m köv@/ obal hudobného albumu 

basket /bA:skIt/ kôš; košík 

blow /bl@U wanz n@Uz/ fúkať 

bow /baU/ ukloniť sa; skloniť (hlavu) 

boy band /bOI 'b{nd/ chlapčenská skupina 

brass /brA:s/ mosadz, mosadzný; drzosť 

brass band 
/brA:s 'b{nd/ 

dychovka; dychový 
orchester 

broadcast /brO:dkA:st/ vysielanie; relácia 

busker /bösk@/ pouličný zabávač 

cartoon 
/kA:'tu:n/ 

kreslený film; kreslený 
seriál 

cassette /k@'set/ kazeta 

cassette player /k@'set pleI@/ (kazetový) magnetofón 

CD player 
/si:di: pleI@/ 

prehrávač kompaktných 
diskov 

choir /kwaI@/ spevácky zbor 

clarinet /kl{r@'net/ klarinet 

conductor /k@n'dökt@/ sprievodca; dirigent 

death /deT/ smrť 

double bass /döbl beIs/ kontrabas 

downloaders /daUn'l@Ud@s/ tí, čo sťahujú hudbu 

drumstick /drömstIk/ palička pre bicie 

duo /dju:@U/ duo 

finger /fIÎg@/ prst 

form a band /fO:m @ b{nd/ založiť skupinu 

go on tour /g@U Án tU@/ ísť na turné 

go to number one /g@U t@ nömb@ 
wön/ 

dostať sa na prvé miesto 
(v hitparádach) 

illegal /I'li:gl/ nezákonný; protiprávny 

illegal downloads /I'li:gl 
daUn'l@Uds/ 

ilegálne/protiprávne 
sťahovanie (dokumentov 
na internete) 

illogical /I'lÁdZIkl/ nelogický; nerozumný 

imaginative /I'm{dZIn@tIv/ nápaditý; vynaliezavý 

impatient /Im'peISnt/ netrpezlivý 

imperfect /Im'pÆ:fIkt/ chybný; nedokonalý 

impossible /Im'pÁs@bl/ nemožný 

impractical /Im'pr{ktIkl/ nepraktický 

Internet Service 
Provider 

/Int@net sÆ:vIs 
pr@'vaId@/ IP adresa 

landmark 
/l{ndmA:k/ 

pamätihodnosť; 
významný/orientačný bod 
v krajine; medzník 

logical /lÁdZIkl/ logický 

metal /metl/ kov 

microphone /maIkr@f@Un/ mikrofón 

mouthpiece 
/maUTpi:s/ 

náustok - súčasť 
hudobného nástroja 

music festival /mju:zIk festIvl/ hudobný festival 

musician /mju:'zISn/ hudobník 

patient /peIS@nt/ trpezlivý 

pay for /peI f@/ zaplatiť za 

percussion /p@'köSn/ skupina bicích nástrojov 

phonograph /'f@Un@gra:f/ gramofón 

play live at a 
concert 

/pleI lIv @t 
kÁns@t/ hrať naživo na koncerte 

playlist /pleIlIst/ hudobný zoznam 

press /pres/ stisnúť; stlačiť (tlačidlo) 

record a song /rekO:d @ sÁÎ/ nahrať pieseň 

record player /rekO:d pleI@/ prehrávač platní 

recording studio /rI'kO:dIÎ 
stu:di@U/ nahrávacie štúdio 

reed /rI:d/ trstina; tŕstie; píšťala 

reel-to-reel player 
/rI:l t@ rI:l pleI@/ 

prehrávač starých 
audiokaziet 

release an album /rI'li:s @n {lb@m/ vydať album 

saxophone /s{ks@f@Un/ saxofón 

share songs /Se@ sÁÎs/ zdieľať piesne 

single 
/sIÎgl/ 

singel (nahrávka s jednou 
skladbou) 

soloist /'s@Ul@UIst/ sólista 

song lyrics /sÁÎ lIrIks/ texty k piesni 

string /strIÎ/ struna 

string quartet /strIÎ kwOːˈtet/ sláčikové kvarteto 

supportive /s@'pO:tIv/ chápajúci; podporujúci 

symphony 
orchestra /sImf@ni O:kIstr@/ symfonický orchester 

tribute band 

/trIbju:t b{nd/ 

kapela, ktorá kopíruje 
oblečenie, piesne a štýl 
nejakej známej kapely (the 
Beatles, Queen...) 

trombone /trÁmˈb@Un/ trombón; pozauna 

trumpet /trömpIt/ trúbka 

unadventurous /ön@d'ventS@r@s/ konvenčný; nepodnikavý 

unfriendly /ön'frendli/ nepriateľský; nevľúdny 

unhappy /ön'h{pi/ nešťastný; smutný 

unimaginative 
/önIˈm{dZIn@tIv/ 

bez fantázie, bez 
predstavivosti 

imaginative /I'm{dZIn@tIv/ nápaditý; vynaliezavý 

unnecessary /ön'nes@s@ri/ nadbytočný; zbytočný 

unoriginal /ön'@'rIdZInl/ neoriginálny 

unreliable /ön'rI'laI@bl/ nespoľahlivý 

unsupportive 
/ön's@'pO:tIv/ 

nepodporujúci; nie 
nápomocný 

untrustworthy /ön'tröstwÆ:Di/ nedôveryhodný 

venue /venju:/ miesto činu, schôdzky 

vinyl /vaInl/ vinil; platňa 

woodwind /wUdwInd/ dychové nástroje 
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