
New Inspiration 1 strana 1 z 12 

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

New Inspiration 1  

Welcome ! 
be /bi:/ byť 

boy /bOI/ chlapec 

eight /eIt/ osem 

eighteen /eI'ti:n/ osemnásť 

eleven /I'lev@n/ jedenásť 

England /IÎgl@nd/ Anglicko 

exchange /Iks'tSeIndZ/ vymeniť; na výmenu 

famous /feIm@s/ slávny 

fifteen /fIf'ti:n/ pätnásť 

five /faIv/ päť 

for /f@/fO:/ predložka (na dobu) 

four /fO:/ štyri 

fourteen /fO:'ti:n/ štrnásť 

girl /gÆ:l/ dievča 

in /In/ v; vo vnútri 

information /Inf@'meISn/ informácia 

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

listen /lIsn/ počúvať 

Mr /mIst@/ pán 

name /neIm/ meno 

new /nju:/ nový 

nice /naIs/ pekné, milé 

nine /naIn/ deväť 

nineteen /naIn'ti:n/ devätnásť 

oh /@U/ oh 

one /wön/ jeden; jedna; jedno 

person (pl people)  /pÆ:s@n/pi:pl/ osoba (mn. č. ľudia) 

phone number /f@Un nömb@/ telefónne číslo 

pleased /pli:zd/ potešený; majúci radosť 

road /r@Ud/ cesta 

Russia /röS@/ Rusko 

school /sku:l/ škola 

seven /sev@n/ sedem 

seventeen /sev@n'ti:n/ sedemnásť 

six /sIks/ šesť 

sixteen /sIks'ti:n/ šestnásť 

Spain /speIn/ Španielsko 

street /stri:t/ ulica 

student /stju:d@nt/ študent / ka 

Switzerland /swIts@l@nd/ Švajčiarsko 

teacher /ti:tS@/ učiteľ / ka 

ten /ten/ desať 

the USA (United 
States of America) /D@ ju: es 'eI/ 

USA (Spojené štáty 
Americké) 

thirteen /TÆ:'ti:n/ trinásť 

three /Tri:/ tri 

twelve /twelv/ dvanásť 

twenty /twenti/ dvadsať 

two /tu:/ dva 

welcome /welk@m/ uvítať; privítať (koho kde) 

zero /zI@r@U/ nula 

Unit 1 – Nice to meet you 

Lesson 1 – That’s a great bag ! 
alarm clock /@'lA:m klÁk/ budík 

bag /b{g/ taška 

bicycle /baIsIkl/ bicykel 

bottle of water /bÁtl @v 'wO:t@/ fľaša vody 

boyfriend /bOIfrend/ priateľ 

calculator /k{lkjUleIt@/ kalkulačka 

cat /k{t/ mačka 

check /tSek/ 
prekontrolovať 
(skontrolovať) 

clock /klÁk/ hodiny 

comb /k@Um/ hrebeň 

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

family /f{m@li/ rodina; rodinný 

favourite /feIvr@t/ obľúbený; najmilší 

girlfriend /gÆ:lfrend/ priateľka; milenka 

great /greIt/ skvelý; úžasný; veľký 

guess /ges/ hádať; uhádnuť 

How do you spell 
it? /spel/ Ako sa to hláskuje ? 

I see. /si:/ Rozumiem. 

ID card /aI 'di: kA:d/ doklad totožnosti 

It’s called /kO:ld/ Volá sa to... 

key /ki:/ kľúč 

look /lUk/ pozrieť sa; dívať sa 

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

MP3 player /em pi: Tri: pleI@/ MP3 prehrávač 

now /naU/ teraz 

OK /@U'keI/ v poriadku 

on /Án/ na 

over there /@Uv@ De@/ tam 

packet of tissues /p{kIt @v 'tISu:z/ balíček vreckoviek 

parent /pe@r@nt/ rodič 

passport /pA:spO:t/ (cestovný) pas 

pen /pen/ pero 

photo /f@Ut@U/ fotka; fotografia 

photograph /f@Ut@grA:f/ fotografia 

present /preznt/ dar; darček 

right /raIt/ pravý; správny 

rucksack /röks{k/ batoh; ruksak 

song /sÁÎ/ pesnička 

sorry /sÁri/ prepáčte; je mi ľúto 

spell /spel/ hláskovať; správne písať 

surname /sÆ:neIm/ priezvisko 

thing /TIÎ/ vec 

ticket /tIkIt/ cestovný lístok 

turn /tÆ:n/ byť na rade 

umbrella /öm'brel@/ dáždnik; slnečník 

wallet /wÁlIt/ 
(pánska) peňaženka; 
náprsná taška 

What else? /wÁt 'els/ Ešte niečo? 

Unit 1 Lesson 2 

How old is it ? 

a hundred /höndr@d/ sto 

a thousand /TaUz@nd/ tisíc 

address /@'dres/ adresa; bydlisko 

at /{t/@t/ o (predložka s časom) 

at /{t/@t/ pri (predložka) 

beach /bi:tS/ pláž; morský breh 

beautiful /bju:tIfl/ krásny 

bike ride /baIk raId/ jazda na bicykli 
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building /bIldIÎ/ budova; stavba 

centre /sent@/ centrum; stred 

city /sIti/ (väčšie) mesto 

copy /kÁpI/ kopírovať; kópia 

country /köntri/ zem; štát 

day /deI/ deň 

disco /dIsk@U/ diskotéka 

Egypt /i:dZIpt/ Egypt 

eighty /eIti/ osemdesiat 

everyone /evriwön/ každý 

Excuse me /Ik'skju:z/ 
Prepáčte; ospravedlňujem 
sa 

fifty /fIfti/ päťdesiat 

film /fIlm/ film 

forty /fO:ti/ štyridsať 

half past (adv) /hA:f pA:st/ pol (pri určovaní času) 

here (adv) /hI@/ tu 

India /Indi@/ India 

lunch /löntS/ obed 

map /m{p/ mapa; plán (mesta) 

mountain /maUntIn/ hora; pohorie 

near /nI@/ blízko; neďaleko 

next to /nekst t@/ vedľa; pri 

ninety /naInti/ deväťdesiat 

o’clock /@'klÁk/ hodín (určovanie času) 

old /@Uld/ starý 

on /Án/ 
v (predložka s dňami v 
týždni) 

party /pA:ti/ večierok; oslava 

Peru /p@'ru:/ Peru 

place /pleIs/ miesto 

please /pli:z/ prosím 

programme /pr@Ugr{m/ program; relácia 

quarter past/to 
(adv) /kwO:t@/ 

štvrť po/do (určovanie 
času) 

river /rIv@/ rieka 

seventy /sev@nti/ sedemdesiat 

sixty /sIksti/ šesťdesiat 

temple /templ/ svätyňa; chrám 

Thank you (very 
much) 

/T{Îk ju: veri 
mötS/ Ďakujem (veľmi pekne). 

think /TIÎk/ myslieť 

thirty /TÆ:ti/ tridsať 

today /t@'deI/ dnes 

tonight /t@'naIt/ dnes večer 

tour /tU@/ cesta; prehliadka 

Turkey /tÆ:ki/ Turecko 

very /veri/ veľmi 

visit /vIzIt/ 
návšteva; prísť na 
návštevu 

visitor /vIzIt@/ návštevník 

watch /wÁtS/ 

hodinky (náramkové; 
vreckové); pozorovať, 
sledovať 

year /jI@/ rok 

Unit 1 Lesson 3 

When’s your birthday ? 
 

April /eIpr@l/ apríl 

August /O:g@st/ august 

believe /bI'li:v/ veriť 

birthday /bÆ:TdeI/ narodeniny 

brother /bröD@/ brat 

daughter /dO:t@/ dcéra 

December /dI'semb@/ december 

eighteenth /eI'ti:nT/ osemnásty 

eighth /eItT/ ôsmy 

eleventh /I'lev@nT/ jedenásty 

father /fA:D@/ otec 

February /febrU@ri/ február 

fifteenth /fIf'ti:nT/ pätnásty 

fifth /fIfT/ piaty 

first /fÆ:st/ prvý 

fortieth /fO:ti@T/ štyridsiaty 

fourteenth /fO:'ti:nT/ štrnásty 

fourth /fO:T/ štvrtý 

grandfather /gr{nfA:D@/ dedko 

grandmother /gr{nmöD@/ babka 

grandparent /gr{npe@r@nt/ prarodič 

husband /hözb@nd/ manžel; muž 

January /dZ{njU@ri/ január 

July /dZu'laI/ júl 

June /dZu:n/ jún 

man /m{n/ muž; človek 

March /mA:tS/ marec 

May /meI/ máj 

month /mönT/ mesiac (kalendárny) 

mother /möD@/ matka 

mum /möm/ mamička (hovorovo) 

nineteenth /naIn'ti:nT/ devätnásty 

ninth /naInT/ deviaty 

November /n@U'vemb@/ november 

October /Ák't@Ub@/ október 

on the left/right /left/raIt/ naľavo / napravo 

photographer /f@'tÁgr@f@/ fotograf 

picture /pIktS@/ obraz; portrét  

second /sek@nd/ druhý 

September /sep'temb@/ september 

seventeenth /sev@n'ti:nT/ sedemnásty 

seventh /sev@nT/ siedmy 

sister /sIst@/ sestra 

sixteenth /sIks'ti:nT/ šestnásty 

sixth /sIksT/ šiesty 

son /sön/ syn 

tenth /tenT/ desiaty 

third /TÆ:d/ tretí 

thirteenth /TÆ:'ti:nT/ trinásty 

thirtieth /TÆ:ti@T/ tridsiaty 

twelfth /twelfT/ dvanásty 

twentieth /twenti@T/ dvadsiaty 

twenty-first /twenti fÆ:st/ dvadsiaty prvý 

twenty-second /twenti sek@nd/ dvadsiaty druhý 

wife (pl wives) /waIf/ 
žena; manželka (mn.č. 
ženy, manželky) 

Unit 1 Lesson 4 - Integrated Skills 

Personal Information 
  

mean /mi:n/ znamenať 

meet /mi:t/ zoznámiť sa; stretnúť sa 

pronounce /pr@'naUns/ vysloviť; vyslovovať 

singer /sIÎ@/ spevák 

Unit 1 – Inspiration Extra ! 
friend /frend/ priateľ; priateľka 
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of course /@v 'kO:s/ samozrejme 

That’s right. /raIt/ To je pravda. 

Unit 1 - Culture 
a million /mIlj@n/ milión 

Australia /O:'streIlI@/ Austrália 

Brazil /br@'zIl/ Brazília 

capital (city) /k{pItl/ hlavné mesto 

China /tSaIn@/ Čína 

Germany /dZÆ:m@ni/ Nemecko 

language /l{ÎgwIdZIz/ jazyk 

main /meIn/ hlavný 

Mexico /meksIk@U/ Mexiko 

music /mju:zIk/ hudba 

population /pÁpjU'leISn/ obyvateľstvo 

Unit 2 – 21st Century World 

Lesson 1 – She has a lovely smile 
also /O:ls@U/ tiež 

big /bIg/ veľké 

black /bl{k/ čierny 

blonde /blÁnd/ 
svetlovlasý/á; blondín; 
blondína 

blue /blu:/ modrý 

brown /braUn/ hnedý 

cap /k{p/ čapica; klobúk 

choose /tSu:z/ vybrať (si) 

clothes /kl@Udz/ oblečenie 

colour /köl@/ farba 

dark /dA:k/ tmavý; tma 

eye /aI/ oko 

flag /fl{g/ vlajka; zástava 

football /fUtbO:l/ futbal; futbalová lopta 

green /gri:n/ zelený 

grey /greI/ sivý 

have /h{v/ mať 

jacket /dZ{kIt/ sako; kabátik 

jeans /dZi:nz/ džínsy; rifle 

long /lÁÎ/ dlhý; dlho 

lots (of) /lÁts @v/ veľa 

lovely /lövli/ pôvabný; príjemný 

metre /mi:t@/ meter 

neck /nek/ krk; hrdlo; šija 

orange /ÁrIndZ/ oranžová 

pair (of jeans) /pe@/ pár (džínsov) 

pink /pIÎk/ ružová 

pullover /pUl@Uv@/ sveter 

purple /pÆ:pl/ fialový; purpurový 

red /red/ červený 

round /raUnd/ okolo 

sandals /s{ndlz/ sandále 

scarf /skA:f/ šatka; šál 

shirt /SÆ:t/ košeľa 

shoes /Su:z/ topánky 

short /SO:t/ krátky; krátke 

shorts /SO:ts/ krátke nohavice 

shoulder bag /S@Uld@ b{g/ taška na plece 

skirt /skÆ:t/ sukňa 

smile /smaIl/ 
úsmev; usmievať sa; 
usmiať sa 

socks /sÁks/ ponožky 

sunglasses /sönglA:sIz/ slnečné okuliare 

then /Den/ potom 

top /tÁp/ tričko 

trainers /treIn@z/ 
športové / bežecké 
topánky 

trousers /traUz@z/ nohavice 

T-shirt /ti: SÆ:t/ tričko 

white /waIt/ biely 

word /wÆ:d/ slovo 

yellow /jel@U/ žltý 

Unit 2 Lesson 2 

I can play the guitar 

anything /eniTIÎ/ čokoľvek 

at the same time /seIm taIm/ v tom istom čase 

band /b{nd/ skupina (hudobná) 

bed /bed/ posteľ 

behind /bI'haInd/ za 

book /bUk/ kniha 

burn a CD /bÆ:n/ napáliť CD 

button /bötn/ tlačidlo; gombík 

cake /keIk/ torta; koláč 

CD /si: 'di:/ CD; kompaktný disk 

century /sentS@ri/ storočie 

cook /kUk/ variť; piecť 

create /kri:'eIt/ vytvoriť 

dance /dA:ns/ tancovať; tanec 

date /deIt/ dátum; schôdzka 

door /dO:/ dvere 

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

draw /drO:/ (na) kresliť 

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

find /faInd/ nájsť 

give /gIv/ dať 

hand /h{nd/ ruka 

help /help/ pomôcť; pomoc 

horse /hO:s/ kôň 

instrument /Instr@m@nt/ nástroj 

iron /aI@n/ žehliť; žehlička 

kilo(gram) (kg) /ki:l@U/gr{m/ kilo(gram) (kg) 

kilometre (km) /kIl@mi:t@/ kilometer (km) 

life (pl lives) /laIf/ život; životný 

lift /lIft/ zdvihnúť; vyzdvihnúť 

light /laIt/ svetlo; osvetlenie 

light switch /swItS/ svetelný vypínač 

make /meIk/ robiť; vyrábať 

meal /mi:l/ jedlo; pokrm 

mend /mend/ opraviť; spraviť 

minute /mInIt/ minúta 

mobile (phone) /m@UbaIl/ mobilný telefón 

Never mind. /nev@ maInd/ Nevadí. 

Oh dear /@U 'dI@/ Bože môj! 

other /öD@/ iný 

over here /@Uv@ 'hI@/ tu 

paint /peInt/ (na) maľovať 

phone /f@Un/ telefón 

piano /pi'{n@U/ klavír; piano 

play (music) /pleI/ hrať (hudbu) 

programme /pr@Ugr{m/ program; programovať 

puncture /pöÎktS@/ prepichnutie; defekt 

question /kwestS@n/ otázka 
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questionnaire /kwestS@'ne@/ dotazník 

read /rI:d/ čítať 

really (= very) /rI@li/ naozaj (veľmi) 

remember /rI'memb@/ pamätať si 

ride /raId/ ísť / jazdiť na niečom 

room /ru:m/ izba 

run /rön/ bežať; utekať; beh 

same /same/ rovnaký; ten istý 

satnav /s{tn{v/ satelitná navigácia 

saxophone /s{ks@f@Un/ saxofón 

send /send/ poslať 

sew on /s@U 'Án/ prišiť; našiť 

silly /sIli/ hlúpy 

sing /sIÎ/ (za) spievať 

site /saIt/ sieť (počítačová) 

skill /skIl/ skúsenosť 

social networking 
site /s@USl netwÆ:kIÎ/ stránka sociálnej siete 

speak /spi:k/ hovoriť; rozprávať 

swim /swIm/ plávať 

underwater /önd@wO:t@/ pod vodou; podmorský 

use /ju:z/ (po) užívať 

walk /wO:k/ ísť; chodiť (pešo) 

wall /wO:l/ stena 

Web /web/ web; Internet 

web page /web peIdZ/ internetová stránka 

Unit 2 Lesson 3 

Keep still 

area code  /e@ri@ k@Ud/ 
predvoľba (pri 
telefonovaní) 

at home /{t h@Um/ doma 

audio /O:di@U/ zvuk; reprodukcia zvuku 

back /b{k/ chrbát 

code /k@Ud/ kód 

come /köm/ prísť 

computer /k@m'pju:t@/ počítač 

dial /daI@l/ vytočiť 

Don’t worry /wöri/ Netráp sa. 

easy /i:zi/ jednoduchý 

face /feIs/ obličaj; tvár 

first /fÆ:st/ prvý 

go /g@U/ ísť; chodiť 

good /gUd/ dobrý 

hair /he@/ vlasy 

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

Keep still /ki:p 'stIl/ Zostaň stáť. 

laptop  /l{ptÁp/ notebook; laptop 

late /leIt/ neskoro 

later (See you 
later.) /leIt@/ 

neskôr (Uvidíme sa 
neskôr.) 

love /löv/ láska; milovať, mať rád 

lucky /lökI/ (be ~) mať šťastie 

make sure /meIk 'SU@/ uistiť sa 

menu /menju:/ jedálny lístok 

message /mesIdZ/ odkaz; správa 

microphone /maIkr@f@Un/ mikrofón 

move around /mu:v @'raUnd/ 
hýbať sa z miesta na 
miesto 

Mrs /mIsIz/ pani 

No problem /n@U prÁbl@m/ Bez problémov. 

number /nömb@/ číslo 

open /@Up@n/ otvoriť 

open /@Up@n/ otvoriť 

phone call /f@Un kO:l/ telefonický rozhovor 

problem /prÁbl@m/ problém 

say /seI/ povedať; hovoriť 

see /si:/ vidieť 

select /sI'lekt/ vybrať (si) 

sit /sIt/ sedieť 

someone /sömwön/ niekto 

something /sömTIÎ/ niečo 

sound /saUnd/ zvuk 

speakers /spi:k@z/ reproduktory 

sure /SU@/ istý; iste 

talk /tO:k/ hovoriť 

tell a joke /tel @ dZ@Uk/ povedať vtip 

text message /tekst 'mesIdZ/ textová správa 

Thanks (a lot) /T{Îks/@ lÁt/ Ďakujem (veľmi pekne) 

There’s something 
wrong /rÁÎ/ Niečo nie je správne 

tomorrow /t@'mÁr@U/ zajtra 

video /vIdi@U/ video (nahrávka aj prístroj) 

video call /vIdi@U kO:l/ video rozhovor 

webcam /webk{m/ web kamera 

window /wInd@U/ okno 

wrong /rÁÎ/ zlý 

Unit 2 Lesson 4 - Integrated Skills 

Favourite band 

ask /A:sk/ pýtať sa; opýtať sa 

borrow /bÁr@U/ (vy) požičať si 

dictionary /dIkS@nri/ slovník 

drink /drIÎk/ nápoj 

drums /drömz/ bubny 

get /get/ dostať 

go home /g@U h@Um/ ísť domov 

gig /gIg/ vystúpenie 

guitar /gI'tA:/ gitara 

close /kl@Uz/ zavrieť; zatvárať 

cool /ku:l/ úžasný; neuveriteľný 

like /laIk/ mať rád 

leave /li:v/ odísť; opustiť 

member /memb@/ člen; príslušník 

reply /rI'plaI/ odpovedať 

special /speSl/ špeciálny 

toilet /tOIl@t/ záchod; toaleta 

website /websaIt/ internetová stránka 

Unit 2 – Inspiration Extra ! 
whole /h@Ul/ celý 

Review Units 1-2 
expensive /Ik'spensIv/ nákladný; drahý 

fine /faIn/ v poriadku 

forget /f@'get/ zabudnúť 

understand /önd@'st{nd/ rozumieť; porozumieť 

Unit 3 – Lifestyle 

Lesson 1 – I really don’t like octopus 

angry /{Îgri/ 
rozhnevaný; nahnevaný; 
rozčúlený 

banana /b@'nA:n@/ banán 
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breakfast /brekf@st/ raňajky 

carrot /k{r@t/ mrkva 

cheese /tSi:z/ syr 

chicken /tSIkIn/ kurča 

chips /tSIps/ hranolky 

chocolate /tSÁkl@t/ 
čokoládový; tmavo hnedý; 
čokoláda 

cottage /kÁtIdZ/ chata; domček 

cucumber /kju:kömb@/ uhorka 

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

egg /eg/ vajce 

everything /evriTIÎ/ všetko 

except /Ik'sept/ okrem 

film star /fIlm  stA:/ filmová hviezda 

fish /fIS/ ryba; ryby 

flat /fl{t/ byt 

fresh /freS/ čerstvý; osviežujúci 

garden /gA:dn/ záhrada 

garlic /gA:lIk/ cesnak 

go away /g@U @'weI/ odísť preč 

hate /heIt/ nenávidieť; neznášať 

hope /h@Up/ nádej; dúfať 

house /haUs/ dom; domček 

ice cream /aIs kri:m/ zmrzlina 

inside /InsaId/ vnútri; dovnútra 

like /laIk/ ako 

live /lIv/ byť; žiť 

menu /menju:/ jedálny lístok 

mushroom /möSrUm/ huba 

music /mju:zIk/ hudba; noty 

octopus /Ákt@p@s/ chobotnica 

pizza /pi:ts@/ pizza 

quite /kwaIt/ dosť; celkom 

ready /redi/ pripravený; nachystaný 

small /smO:l/ malý 

stop /stÁp/ prestať; nechať (niečo) 

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

want /wÁnt/ chcieť 

Unit 3 Lesson 2 

Does she study in the evening ? 

after /A:ft@/ po 

afternoon /A:ft@'nu:n/ popoludní 

aged /eIdZd/ majú vek 

art /A:t/ výtvarná výchova 

backyard /b{k'jA:d/ zadný dvor 

before /bI'fO:/ pred tým než 

break /breIk/ prestávka 

child (pl children) /tSaIld/ dieťa 

classroom /klA:sru:m/ trieda 

clean /kli:n/ upratať; upratovať 

do /du:/ robiť 

evening /I:vnIÎ/ večer 

field /fi:ld/ pole; ihrisko 

free (= costs 
nothing) /fri:/ zadarmo 

from (time) to 
(time) /fr@m/t@/ od do (časovo) 

geography /dZI'Ágr@fi/ zemepis; geografia 

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

go to bed /g@U t@ bed/ ísť spať 

have 
breakfast/lunch/din
ner 

/brekf@st, löntS, 
dIn@/ 

raňajkovať; obedovať; 
večerať 

headmaster /hed'mA:st@/ riaditeľ 

history /hIst@ri/ dejiny; história; dejepis 

hour /aU@/ hodina 

local /l@Ukl/ domáci; miestny 

maths /m{Ts/ matematika 

money /möni/ peniaze 

morning /mO:nIÎ/ dopoludnie; ráno 

night /naIt/ noc; večer 

outdoors /aUt'dO:z/ vonku; v prírode 

own /@Un/ vlastný; vlastniť 

pay /peI/ (za) platiť 

PE (physical 
education) /pi: 'i:/ TV (telesná výchova) 

physical /fIzIkl/ fyzický; telesný 

poor /pU@/ chudobný 

science /saI@ns/ veda; vedný odbor 

study /stödi/ študovať 

teach /ti:tS/ učiť; vyučovať 

teenage /ti:neIdZ/ vo veku od 13 do 19 rokov 

timetable /taImteIbl/ rozvrh; cestovný poriadok 

west /west/ západ 

work /wÆ:k/ pracovať; práca 

Unit 3 Lesson 3 

I never lift weights 

activity /{k'tIvIti/ činnosť; aktivita 

basketball /bA:skItbO:l/ basketbal 

both /b@UT/ obidve; obidva 

busy /bIzi/ zaneprázdnený 

cinema /sIn@m@/ kino 

class /klA:s/ trieda 

computer game 
/k@m'pju:t@ 
geIm/ počítačová hra 

dance /dA:ns/ tancovať; tanec 

dance routine /dA:ns ru:"ti:n/ tanečná zostava 

different /dIfr@nt/  iný; rozdielny 

early /Æ:li/ skoro 

exercise /eks@saIz/ cvičenie 

exercise bike /eks@saIz baIk/ stacionárny bicykel 

Friday /fraIdeI/ piatok 

game /geIm/ hra; stretnutie; zápas 

get on (a bike) /get 'Án/ nasadnúť (na bicykel) 

go dancing /g@U 'dA:nsIÎ/ ísť si zatancovať 

go running /g@U 'rönIÎ/ ísť (si za) behať 

go shopping /g@U 'SÁpIÎ/ ísť nakupovať 

go swimming /g@U 'swImIÎ/ ísť plávať 

go to the 
cinema/movies /sIn@m@/mu:vIz/ ísť do kina 

gym /dZIm/ 
telesná výchova; 
telocvičňa 

It depends /dI'pend/ to záleží 

jive /dZaIv/ džaiv (druh tanca) 

learn /lÆ:n/ (na) učiť sa 

Monday /möndeI/ pondelok 

only /@Unli/ iba; len; jediný 

over /@Uv@/ cez 

play (sport) /pleI/ hrať (šport) 

routine /ru:'ti:n/ rutina; rutinný 
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rowing machine /r@UIÎ m@"Si:n/ veslovací stroj  

running machine /rönIÎ m@"Si:n/ bežecký stroj 

Saturday /s{t@deI/ sobota 

sound /saUnd/ zvuk 

sport /spO:t/ šport 

start /stA:t/ začať 

stay /steI/ zostať; pobyt; návšteva 

Sunday /söndeI/ nedeľa 

swimming /swImIÎ/ plávanie 

swimming pool /swImIÎ pu:l/ 
(plavecký) bazén; 
kúpalisko 

teenager /ti:neIdZ@/ tínejdžer; -násťročná/ý 

tennis /tenIs/ tenis 

tennis court /tenIs kO:t/ tenisový kurt 

Thursday /TÆ:zdeI/ štvrtok 

training session /treInIÎ seSn/ školenie; inštruktáž 

Tuesday /tju:zdeI/ utorok 

TV (television) /ti: 'vi:/telIvIZ@n/ televízia 

volleyball /vÁlIbO:l/ volejbal 

watch /wÁtS/ 
pozorovať; sledovať; dívať 
sa (na) 

Wednesday /wenzdeI/ streda 

week /wi:k/ týždeň 

weekend /wi:k'end/ víkend 

weights /weIts/ závažia 

Why not? /waI nÁt/ Prečo nie? 

Unit 3 Lesson 4 – Integrated Skills 

Personal profiles 

am (= in the 
morning) /eI'em/ dopoludnie (o čase) 

best wishes /best 'wIS@z/ všetko najlepšie; želanie 

between /bI'twi:n/ medzi 

blues /blu:z/ blues (štýl hudby) 

boat /b@Ut/ čln; loď(ka) 

born /bO:n/ narodený 

car /kA:/ (osobný) auto(mobil) 

curly (hair) /kÆ:li/ kučeravé (vlasy) 

email /i:meIl/ email 

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

fitness /fItn@s/ 
telesná kondícia; 
spôsobilosť 

food /fu:d/ jedlo; strava 

goal /g@Ul/ gól 

golf /gÁlf/ golf 

hear /hI@/ počuť; vypočuť 

hip-hop /hIphÁp/ hip-hop 

holiday(s) /hÁlIdeI/ prázdniny; sviatok 

jazz /dZ{z/ jazz; džez 

mental /ment@l/ duševný 

motor racing  /m@Ut@ reIsIÎ/ automobilové preteky 

movie /mu:vI/ film; kino 

net /net/ sieť 

newspaper /nju:speIp@/ noviny 

outside /aUt'saId/ pred (budovou) 

pm (= in the 
afternoon/evening) /pi:'em/ popoludní (časovo) 

pool (= game) /pu:l/ biliard 

popular /pÁpjUl@/ 
obľúbený; populárny; 
všeobecne rozšírený 

R&B  /A:r@n'bi:/ 

Rhythm and blues 
(kombinácia džez, gospel 
a blues - afroamerická pop 
hudba) 

race /reIs/ súťaž; preteky 

rapper /r{p@/ reper (hudobník) 

reggae /regeI/ 
reggae (druh beatovej 
hudby z karibiku) 

regular /regjUl@/ pravidelný 

rock (music) /rÁk/ rock (rocková hudba) 

skate /skeIt/ korčuľovať 

soon /su:n/ skoro; onedlho 

south /saUT/ juh 

spicy /spaIsI/ 
korenistý; pikantný; 
štipľavý 

summer /söm@/ leto 

team /ti:m/ tím; družstvo 

tennis racket /tenIs r{kIt/ tenisová raketa 

ten-pin bowling /tenpIn 'b@UlIÎ/ kolky 

weekday /wi:kdeI/ pracovný deň 

What does he look 
like? /lUk laIk/ Ako vyzerá? 

work hard /wÆ:k 'hA:d/ tvrdo pracovať 

world /wÆ:ld/ svet 

write /raIt/ písať; napísať 

Unit 3 – Inspiration Extra ! 
eat /i:t/ jesť 

know /n@U/ vedieť; poznať 

sleep /sli:p/ spať; spánok 

Unit 3 - Culture 
again /@'gen/ opäť 

biology /baI'Ál@dZi/ biológia 

buy /baI/ kúpiť; kupovať 

computer studies 
/k@m'pju:t@ 
stödIz/ informatika 

dad /d{d/ ocko; otec 

drive /draIv/ 
riadiť (auto) ; ísť (v aute a 
pod.) 

east /i:st/ východ 

end /end/ koniec; končiť 

free time /fri: 'taIm/ voľný čas 

fruit /fru:t/ ovocie 

go rollerblading /r@Ul@bleIdIÎ/ ísť na kolieskové korčule 

go skiing /g@U skiiÎ/ ísť/chodiť lyžovať 

gymnastics /dZIm'n{stIks/ gymnastika 

homework /h@UmwÆ:k/ domáca úloha 

lesson /lesn/ hodina 

long (40 minutes 
long) /lÁÎ/ 

trvať (o čase - trvalo to 40 
minút) 

meat /mi:t/ mäso 

meatball /mi:tbO:l/ mäsové guľky 

north /nO:T/ sever 

potato /p@'teIt@U/ zemiak 

salad /s{l@d/ 
šalát (zemiakový, ovocný 
apod.) 

sea /si:/ more 

snack /sn{k/ desiata; malé občerstvenie 

soup /su:p/ polievka 

sweatshirt /swetSÆ:t/ tepláková bunda 

uniform /ju:nIfO:m/ uniforma 

visit /vIzIt/ navštíviť; prísť na návštevu 

winter /wInt@/ zima 
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Unit 4 – Sightseeing 

Lesson 1 – How many ghosts are there ? 
air /e@/ vzduch 

aquarium /@'kwe@ri@m/ akvárium 

art gallery /A:t g{l@ri/ 
obrazáreň; umelecká 
galéria 

attraction /@'tr{kSn/ príťažlivosť; pôvab 

blind /blaInd/ slepý 

board /bO:d/ tabuľa (v škole) 

boring /bO:rIÎ/ nudný; otravný 

café /c{feI/ kaviareň; lacná reštaurácia 

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

chair /tSe@/ stolička 

coast /k@Ust/ pobrežie 

computer /k@m'pju:t@/ počítač 

desk /desk/ písací stôl; lavica 

down /daUn/ dole 

end /end/ koniec, končiť 

exciting /Ik'saItIÎ/ zaujímavý 

find out /faInd aUt/ zistiť, objaviť, vypátrať 

funfair /fönfe@/ lunapark; púť 

ghost /g@Ust/ duch 

group /gru:p/ skupina 

including /In'klu:diÎ/ vrátane 

light(s) /laIt/ svetlo 

museum /mju'zi:@m/ múzeum 

narrow /n{r@U/ úzky; zúžiť 

open-air /@Up@n'e@/ vonku; pod šírym nebom 

pier /pI@/ mólo 

restaurant /rest@rÁnt/ reštaurácia 

ride /raId/ ísť / jazdiť na niečom 

scary /ske@ri/ naháňajúci strach 

shark /SA:k/  žralok 

shop /SÁp/ obchod; nakupovať 

sightseeing /saItsi:IÎ/ 
prehliadka pamiatok; 
vyhliadková jazda 

sign /saIn/ znamenie; znak 

There isn’t time /taIm/ Nie je čas. 

tourist /tU@rIst/ turista / turistka 

tunnel /tönl/ tunel; chodba 

up /öp/ nahor, hore, na 

walk /wO:k/ prechádzať sa 

water sports /wO:t@ spO:ts/ vodné športy 

Unit 4 Lesson 2 

She’s wearing a long grey coat 

actor /{kt@/ herec 

coat /k@Ut/ kabát 

face /feIs/ obličaj; tvár 

gold /g@Uld/ zlato; zlatý (farba) 

guide /gaId/ sprievodca 

hold /h@Uld/ držať 

lady /leIdi/ dáma 

line /laIn/ telefónne spojenie 

out of /aUt @v/ von z 

rain /reIn/ dážď; pršať 

scared /ske@d/ vystrašený 

stand /st{nd/ stáť 

theatre /TI@t@/ divadlo 

wait /weIt/ čakať 

way (this way) /weI/ cesta 

wear /we@/ mať na sebe; nosiť 

woman (pl women) /wUm@n/ žena 

Unit 4 Lesson 3 

What’s she doing ? 

arm /A:m/ rameno; ruka 

clean your teeth /kli:n j@ 'ti:T/ čistiť si zuby 

ear /I@/ ucho; sluch 

eye /aI/ oko 

finger /fIÎg@/ prst 

foot (pl feet) /fUt/ chodidlo 

hair /he@/ vlasy 

hand /h{nd/ ruka 

head /hed/ hlava 

helmet /helm@t/ helma; ochranná prilba 

hungry /höngri/ hladný 

knee /ni:/ koleno 

leg /leg/ noha 

mouth /maUT/ ústa 

nose /n@Uz/ nos 

part (= section) /pA:t/ časť 

point /pOInt/ ukázať; (na)mieriť 

rollerblade /r@Ul@bleId/ kolieskové korčule 

sell /sel/ predávať 

smell  /smel/ cítiť (nosom) 

thumb /Töm/ palec (na ruke) 

toe /t@U/ prst (na nohe) 

too (= as well) /tu:/ tiež 

tooth (pl teeth) /tUT/ zub (mn.č. zuby) 

wash /wÁS/ umývať 

wash your hands /h{ndz/ umy si ruky 

yoga /j@Ug@/ joga 

Unit 4 Lesson 4 – Integrated Skills 

Describing places and activities 

amazing /@'meIzIÎ/ úžasný; ohromujúci 

bedroom /bedru:m/ spálňa 

chest of drawers /tSest @v drO:z/ bielizník 

coffin /kÁfIn/ truhla; rakva 

curtains /kÆ:t@nz/ závesy; záclony 

flower /flaU@/ kvet; kvetina 

full of /fUl @v/ plný (čoho) 

jewellery /dZu:@lri/ klenoty; šperky 

king /kIÎ/ kráľ 

magazine /m{g@'zi:n/ časopis 

model (boat) /mÁdl/ model (loď) 

object /ÁbdZekt/ predmet 

poster /p@Ust@/ plagát 

silver /sIlv@/ strieborný 

table /teIbl/ stôl; tabuľka 

tomb /tu:m/ hrobka; náhrobok 

town /taUn/ mesto 

treasure /treZ@/ poklad 

trumpet /trömpIt/ trúbka 

wardrobe /wO:dr@Ub/ šatník 

weigh /weI/ zvážiť; vážiť 

wonderful /wönd@fl/ nádherný 

Unit 4 – Inspiration Extra ! 
skateboard /skeItbO:d/ skateboard 
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Unit 5 – People and Places 

Lesson 1 – I’m having a wonderful time 
around /@'raUnd/ dokola; okolo 

at the moment /{t D@ m@Um@nt/ teraz 

cleaner /kli:n@/ upratovačka 

coffee /kÁfi/ káva; šálka kávy 

conference /kÁnf@r@ns/ konferencia 

doctor /dÁkt@/ doktor; lekár 

dolphin /dÁlfIn/ delfín 

electrician /Ilek'trISn/ elektrikár 

firefighter /faI@faIt@/ hasič 

fly /flaI/ letieť; lietať 

go to sleep /g@U t@ sli:p/ ísť spať 

hairdresser /he@dres@/ kaderník; kaderníčka 

happen /h{p@n/ stať sa; prihodiť sa 

have a wonderful 
time /wönd@fl/ 

užívať si; užiť si 
(dovolenku) 

hospital /hÁspItl/ nemocnica 

hurt /hÆ:t/ zraniť 

ill /Il/ chorý; zlý 

interpreter /In'tÆ:prIt@/ tlmočník 

journalist /dZÆ:n@lIst/ novinár; žurnalista 

look after /lUk A:ft@/ starať sa 

midday /mId'deI/ poludnie; poludný 

middle /mIdl/ stredný 

model /mÁdl/ model; modelka 

musician /mju:'zISn/ hudobník 

news /nju:z/ správa; správy 

noon /nu:n/ poludnie 

nurse /nÆ:s/ 
zdravotná sestra; 
ošetrovateľka 

outside /aUt'saId/ pred (budovou) 

pilot /paIl@t/ pilot 

plane /pleIn/ lietadlo 

police /p@'li:s/ polícia; policajti 

police officer /p@'li:s ÁfIs@/ policajt; strážnik 

radio /reIdi@U/ rádio 

sail /seIl/ plaviť sa; plachta 

shine /SaIn/ lesknúť sa; žiariť 

shop /SÁp/ obchod; nakupovať 

shop assistant /SÁp @'sIst@nt/ predavač 

star (in the sky) /stA:/ hviezda (na oblohe) 

sun /sön/ slnko 

sunbathe /sönbeID/ opaľovať (sa) 

sunny /söni/ slnečno 

taxi-driver /t{ksidraIv@/ taxikár 

tea /ti:/ čaj; šálka čaju 

teacher /ti:tS@/ učiteľ / ka 

toast /t@Ust/ hrianka 

translate /tr{ns'leIt/ preložiť; prekladať 

typical /tIpIkl/ typický 

waiter /weIt@/ čašník 

weather /weD@/ počasie 

Unit 5 Lesson 2 

Whose turn is it ? 

crisps /krIsps/ zemiakové lupienky (GB) 

cross /krÁs/ nahnevaný; napálený 

earring /I@rIÎ/ náušnica 

games console /geImz kÁns@Ul/ herná konzola 

get (= become) /get/ 
byť (stať sa niekým, 
niečím) 

Good idea /gUd aI'dI@/ dobrý nápad 

idea /aI'dI@/ nápad 

next /nekst/ nasledujúci; ďalší 

remote /rI'm@Ut/ diaľkový; vzdialený 

Well done! /wel 'dön/ Výborne! 

Unit 5 Lesson 3 

It’s sunnier 

ago /@'g@U/ pred (časovo) 

autumn /O:t@m/ jeseň 

bad /b{d/ zlý; strašný; škaredý 

cause /kO:z/ spôsobiť; príčina; dôvod 

centimetre (cm) /sentImi:t@/ centimeter 

central /sentr@l/ stredný; centrálny; hlavný 

change /tSeIndZ/ zmena; zmeniť; vymeniť 

climate change /klaImIt tSeIndZ/ zmena podnebia 

cloudy /klaUdi/ zamračené 

coal /k@Ul/ uhlie 

cold /k@Uld/ 

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

compare /k@m'pe@/ porovn(áv)ať 

difficult /dIfIklt/ neľahký; ťažký; zložitý 

dry /draI/ suchý; sucho 

energy /en@dZi/ energia; sila 

expand /Ik'sp{nd/ rozšíriť (sa); zväčšiť sa 

foggy /fÁgi/ hmlisto 

for example /f@r Ig'zA:mpl/ napríklad 

high /haI/ vysoký; vysoko 

hot /hÁt/ horúci; horúco 

ice /aIs/ ľad 

island /aIl@nd/ ostrov; ostrovček 

man-made /m{n'meId/ vyrobený človekom 

melt /melt/ rozpustiť (sa); roztopiť 

northern /nO:D@n/ severný 

oil /OIl/ olej (rastlinný) 

planet /pl{nIt/ planéta 

rain /reIn/ dážď; pršať 

rainy /reIni/ daždivo 

scientist /saI@ntIst/ vedec; prírodovedec 

sea level /si: levl/ hladina mora 

snowy /sn@Ui/ zasnežený 

spring /sprIÎ/ jar 

temperature /tempr@tS@/ teplota (zvýšená telesná) 

tropics /trÁpIks/ tropická oblasť; obratníky 

vary /ve@ri/ líšiť sa; odlišovať sa 

warm /wO:m/ teplý; teplo 

wet /wet/ mokrý; daždivý; daždivo 

windy /wIndi/ veterno 

Unit 5 Lesson 4 – Integrated Skills 

Questionnaire 

alone /@'l@Un/ sám; samotný 

brackets /br{kIts/ zátvorky 

capital letter /k{pItl 'let@/ veľké písmeno 

careful /ke@f@l/ opatrný 

comma /kÁm@/ čiarka 

confident /kÁnfId@nt/ sebaistý; presvedčený 

discuss /dIs'kös/ diskutovať; rozprávať sa 
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exclamation mark 
/ekskl@'meIS@n 
mA:k/ výkričník 

fold (your arms) /f@Uld/ ohnúť (ramená) 

friendly /frendli/ priateľský 

full stop /fUl stÁp/ bodka 

funny /föni/ zábavný; divný 

happy /h{pi/ šťastný; spokojný 

helpful /helpf@l/ nápomocný 

hyphen /haIfn/ spojovacia čiarka 

important /Im'pO:tnt/ dôležitý 

laugh /lÁ:f/ (za)smiať sa; smiech 

nothing /nöTIÎ/ nič 

open /@Up@n/ otvoriť 

personality test /pÆ:s@'n{l@ti/ test osobnosti 

question mark /kwestS@n mA:k/ otáznik 

quickly /kwIkli/ rýchlo 

quiet /kwaI@t/ 
tichý; pokojný; rozvážny; 
zdržanlivý 

score /skO:/ 
získať bod; dosiahnutý 
výsledok 

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

shout /SaUt/ (za)kričať 

shy /SaI/ plachý; nesmelý 

smile /smaIl/ 
úsmev; usmievať sa; 
usmiať sa 

touch /tötS/ dotknúť sa 

Unit 5 – Inspiration Extra ! 

degree /dI'gri:/ 
stupeň; akademická 
hodnosť 

snow /sn@U/ sneh; snežiť 

Unit 5 - Culture 
Bless you! /bles ju:/ Na zdravie! (pri kýchnutí) 

crazy /kreIzi/ šialený; bláznivý 

fabulous /f{bj@l@s/ úžasný; skvelý; skvostný 

feel /fi:l/ cítiť sa 

gesture /dZestS@/ gesto, posunok 

good luck /gUd lök/ veľa šťastia 

Goodbye /gUd'baI/ Zbohom 

guy /gaI/ chlapík 

have a word /wÆ:d/ na slovíčko 

How do you do? /haU d@ ju 'du:/ 

zdvorilostný pozdrav, na 
ktorý sa odpovedá "How 
do you do?" 

look for /lUk fO:/ hľadať 

meaning /mi:nIÎ/ význam; zmysel 

sneeze /sni:z/  kýchať 

What do you do? /wÁt d@ ju 'du:/ zamestnanie; práca 

Unit 6 – Looking Back 

Lesson 1 – Was he the first president ? 
artist /A:tIst/ výtvarník; umelec 

castle /kA:sl/ hrad; zámok 

champion /tS{mpi@n/ majster; šampión 

clue /klu:/ 
záchytný bod; indícia; 
tušenie  

decide /dI'saId/ rozhodnúť (sa) 

host /h@Ust/ hostiteľ; usporiadateľ 

moon /mu:n/ mesiac 

on my own /Án maI '@Un/ sám 

park /pA:k/ park; sad  

president /prezId@nt/ prezident; predseda  

quiz /kwIz/ kvíz 

shopping centre /SÁpIÎ sent@/ nákupné stredisko 

strong /strÁÎ/ silný 

volcano /vÁl'keIn@U/ sopka 

win /wIn/ vyhrať; zvíťaziť 

yesterday /jest@deI/ včera 

Unit 6 Lesson 2 

The Vikings liked music 

Africa /{frIk@/ Afrika 

archaeologist /A:ki'Ál@dZIst/ archeológ 

Asia /eIS@/ Ázia 

beer /bI@/ pivo 

board game /bO:d geIm/ stolná hra 

bread /bred/ chlieb 

carry /k{ri/ nosiť; mať pri sebe 

come from /köm fr@m/ pochádzať (odkiaľ) 

dice game /daIs geIm/ hra v kocky 

dress /dres/ šaty (dámske) 

drink /drIÎk/ nápoj; piť; napiť sa 

DVD /di: vi: 'di:/ DVD 

Europe /jU@r@p/ Európa 

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

fair (hair) /fe@/ plavé (vlasy) 

false /fO:ls/ 
nepravda; nepravdivý; 
nesprávny 

land /l{nd/ krajina; pozemok 

North America /nO:T @'merIk@/ Severná Amerika 

only /@Unli/ len; iba; jediný 

pirate /paIr@t/  pirát 

ship /SIp/ loď 

silver /sIlv@/ strieborný 

South America /saUT @'merIk@/ Južná Amerika 

steal /sti:l/ (u)kradnúť 

tall /tO:l/ vysoký; veľký 

through /Tru:/ skrz; cez 

true /tru:/ pravdivý; pravý; pravdivo 

vegetable /vedZt@bl/ zelenina 

Unit 6 Lesson 3 

Did he say sorry ? 

agree /@'gri:/ súhlasiť 

all right /O:l raIt/ v poriadku; dobrý; dobre 

angry /{Îgri/ nahnevaný; rozčúlený 

call (= phone) /kO:l/ volať; telefonovať 

cross /krÁs/ nazlostený; nahnevaný 

cycle /saIkl/ ísť na bicykli; bicyklovať sa 

forward /fO:w@d/ dopredu 

go back /g@U b{k/ ísť naspäť; vrátiť sa 

happy /h{pi/ šťastný; spokojný 

last (night) /lA:st naIt/ minulá (noc); posledný 

lose /lu:z/ stratiť; prehrať 

minibus /mInibös/ minibus 

no one /n@U wön/ nikto 

return /rI'tÆ:n/ spiatočný lístok; vrátiť sa 

sad /s{d/ smutný; nešťastný 

scared /ske@d/ vystrašený; vyľakaný 

step /step/ krok 

straight /streIt/ rovno; priamo; priamy 

surprised /s@'praIzd/ prekvapený 
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to be honest /t@ bi: 'Án@st/ aby som bol úprimný 

turn /tÆ:n/ (o)točiť sa; zabočiť 

What’s the matter? /wÁts D@ m{t@/ Čo sa deje? 

worried /wörId/ ustarostený; znepokojený 

Unit 6 Lesson 4 – Integrated Skills 

Telling a story 

almost /O:lm@Ust/ takmer 

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

become /bI'köm/ stať sa 

blood /blöd/ krv 

by (train) /baI treIn/ 
pri; v; vedľa; predl. so 7. 
pádom 

crash /kr{S/ 
naraziť do; nabúrať (sa) 
(auto); havária 

dead /ded/ mŕtvy; nefunkčný 

die /daI/ umrieť; zomrieť 

dog /dÁg/ pes 

escape /I'skeIp/ utiecť 

finally /faIn@li/ nakoniec 

huge /hju:dZ/  obrovský 

jump /dZömp/ skočiť; skákať 

kill /kIl/ zabiť; zabíjať 

kiss /kIs/ bozk; bozkávať (sa) 

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

prince /prIns/ knieža; vládca; princ 

real /rI@l/ naozajstný; skutočný 

save /seIv/ zachrániť; uložiť v počítači 

storm /stO:m/ búrka 

story /stO:rI/ príbeh 

strange /streIndZ/ 
čudný; nezvyčajný; 
zvláštny 

terrible /terIbl/ hrozný; strašný 

train /treIn/ vlak 

vampire /v{mpaI@/ upír; vampír 

Unit 6 – Inspiration Extra ! 
across /@'krÁs/ cez; naprieč 

at first /@t 'fÆ:st/ najprv; najskôr 

together /t@'geD@/ dohromady; spoločne 

Unit 7 – Taking Action 

Lesson 1 – What are you going to do ? 

accident /{ksId@nt/ 
(dopravná) nehoda; 
nešťastná náhoda 

ambulance /{mbjUl@ns/ sanitka 

barbecue /bA:bIkju:/ 
piknik s opekaním mäsa 
na ražni 

because /bi'kÁz/ pretože 

competition /kÁmp@'tISn/ súťaž 

correct /k@'rekt/ správny 

go out /g@U 'aUt/ ísť von 

hospital /hÁspItl/ nemocnica 

hurt /hÆ:t/ bolieť; zraniť 

look (worried) /lUk wörId/ vyzerať (utrápene) 

plan /pl{n/ plán 

prize /praIz/ cena; výhra 

programme (= TV) /pr@Ugr{m/ program (televízny) 

ring back /rIÎ/ 
zatelefonovať; zavolať 
späť 

turn on (a 
computer) /tÆ:n 'Án/ zapnúť (počítač) 

unhappy /ön'h{pi/ nešťastný; smutný 

x-ray /eksreI/ röntgen 

Unit 7 Lesson 2 

She loves skateboarding 

chess /tSes/ šachy 

dancing /dA:nsIÎ/ tanec; tancovanie 

dangerous /deIndZ@r@s/ nebezpečný 

dive /daIv/ potápať sa; skákať do vody 

drawing /drO:IÎ/ kreslenie; kresba 

fishing /fISIÎ/ rybačka; rybolov 

ice hockey /aIs hÁki/ ľadový hokej 

knit /nIt/ pliesť 

knitting /nItIÎ/ pletenie 

mind /maInd/ myseľ; rozum 

painting /peIntIÎ/ 
maľba; obraz; maľovanie; 
maliarstvo 

riding /raIdIÎ/ jazdectvo; jazda na koni 

rollerblading /r@Ul@bleIdIÎ/ 
korčuľovanie na 
kolieskových korčuliach 

sailing /seIlIÎ/ 
plachtenie; plachtársky 
šport 

skateboarding /skeItbO:dIÎ/ jazda na skateboarde 

skydiving /skaI"daIvIÎ/ zoskok s padákom 

snowboarding /sn@U"bO:dIÎ/ snowboarding 

surfing /sÆ:fIÎ/ surfing 

swimming /swImIÎ/ plávanie 

Unit 7 Lesson 3 

The most dangerous animal 
animal /{nIml/ zviera 

as well as /@z wel @z/ rovnako ako 

bird /bÆ:d/ vták 

bite /baIt/ (u)hryznutie; pohrýzť 

cat /k{t/ mačka 

cheetah /tSi:t@/ gepard 

cobra /k@Ubr@/ kobra 

cow /kaU/ krava 

disease /dI’zi:z/ choroba 

dog /dÁg/ pes 

elephant /elIf@nt/ slon 

falcon /fO:lk@n/ sokol 

fast /fA:st/ rýchly; rýchlo 

flight /flaIt/ let 

giraffe /dZI'rA:f/ žirafa 

hippo  /hIp@U/ hroch 

horse /hO:s/ kôň 

ill /Il/ chorý; nanič  

insect /Insekt/ hmyz 

level /levl/ úroveň 

lion /laI@n/ lev  

malaria /m@'le@ri@/ malária 

monkey /mönkI/ opica 

mosquito /m@s'ki:t@U/ komár 

most /m@Ust/ najviac 

mostly /m@Ustli/ väčšinou 

octopus /Ákt@p@s/ chobotnica 

parrot /p{r@t/ papagáj 

penguin /peÎgwIn/ tučniak 

pet /pet/ domáce zviera; miláčik 
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polar bear /p@Ul@ be@/ ľadový medveď 

rabbit /r{bIt/ králik 

sailfish /seIlfIS/ morská ryba (mečiarovitá) 

shark /SA:k/  žralok 

sheep /Si:p/ ovca 

slow /sl@U/ pomalý  

snake /sneIk/ had  

speed /spi:d/ rýchlosť 

tiger /taIg@/ tiger  

ugly /ögli/ škaredý 

whale /weIl/ veľryba 

Unit 7 Lesson 4 – Integrated Skills 

Messages 

adult /@'dölt/ dospelý; plnoletý 

aunt /A:nt/ teta 

championship /tS{mpi@nSip/ majstrovstvá; šampionát 

cowboy /kaUbOI/ kovboj 

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

finish /fInIS/ dokončiť; ukončiť 

have fun /h{v fön/ baviť sa 

medicine /meds@n/ liek 

ranch /rA:ntS/ ranč; farma 

suggest /s@'dZest/ navrhnúť; odporučiť 

surf /sÆ:f/ príboj; surfovanie 

take medicine 

 

brať lieky; dať si liek 

travel /tr{vl/ cestovať; cestovanie 

uncle /öÎkl/ strýko 

way /weI/ cesta; spôsob 

Unit 7 – Inspiration Extra ! 
camel /k{ml/ ťava 

kangaroo /k{Îg@'ru:/ klokan 

winner /wIn@/ víťaz 

young /jöÎ/ mladý 

Unit 7 - Culture 
back (at the back) /b{k/ vzadu 

fast food /fA:st fu:d/ rýchle občerstvenie 

frozen food /fr@Uz@n 'fu:d/ mrazené potraviny 

grain /greIn/ obilie; zrno 

housework /haUswÆ:k/ domáce práce 

include /In'klu:d/ zahŕňať; obsahovať 

large /lA:dZ/ veľký 

lifestyle /laIfstaIl/ životný štýl  

lose weight /lu:z weIt/ schudnúť 

marriage /m{rIdZ/ manželstvo; svadba 

milk /mIlk/ mlieko 

porridge /pÁrIdZ/ ovsená kaša 

prepare /prI'pe@/ pripravovať 

rice /raIs/ ryža 

share /Se@/ 
podieľať sa (na niečom); 
zdieľať (niečo) 

slowly /sl@Uli/ pomaly 

spend time /spend taIm/ (s)tráviť čas 

stew /stju:/ (po)dusiť (varením) 

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

weekly /wi:kli/ týždenník  

Unit 8 – Home from Home 

Lesson 1 – I’d like a cold drink 
accept /@k'sept/ prijať 

apple /{pl/ jablko 

apple juice /{pl dZu:s/ 
jablkový džús; jablková 
šťava 

chocolate cake /tSÁkl@t keIk/ čokoládová torta 

cooker /kUk@/ varič; sporák 

cup /köp/ šálka; hrnček 

dishwasher /dISwÁS@/ umývačka riadu 

fork /fO:k/ vidlička 

fridge /frIdZ/ chladnička 

fruit juice /fru:t dZu:s/ 
ovocný džús; ovocná 
šťava 

fruit salad /fru:t s{l@d/ ovocný šalát 

glass /glA:s/ sklo; pohár 

hamburger /h{mbÆ:g@/ hamburger 

kebab  /kI'b{b/ kebab 

knife (pl knives) /naIf/ nôž (mn.č. nože) 

offer /Áf@/ 
ponúknuť; ponúkať; 
ponuka 

orange /ÁrIndZ/ oranžová 

paper /peIp@/  papier; papierový 

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

plate /pleIt/ tanier; miska 

sandwich /s{nwIdZ/ sendvič 

sausage /sÁsIdZ/ saláma; párok; klobása 

spoon /spu:n/ lyžica; lyžička 

thirsty /TÆ:sti/ smädný 

tomato salad /t@'mA:t@U/ paradajkový šalát 

vegetarian /vedZ@'te@rI@n/ vegetarián 

washing machine /wÁSIÎ m@'Si:n/ práčka 

Unit 8 Lesson 2 

I haven’t got a games console 

allowance /@'laU@ns/ dovolenie; povolenie 

amount /@'maUnt/ množstvo 

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

camera phone /k{mr@ f@Un/ telefón s fotoaparátom 

cost /kÁst/ stáť (peňažne) 

go ice-skating /g@U aIs skeItIÎ/ ísť sa korčuľovať (na ľad) 

hobby /hÁbi/ koníček 

loads (of)  /l@Udz/ veľa; množstvo (niečoho) 

normally /nO:m@li/ obyčajne; bežne; normálne 

on average /Án '{vrIdZ/ v priemere 

pocket money /pÁkIt möni/ vreckové 

pound (£) /paUnd/ libra (britská mena) 

recent /ri:snt/ 
nedávny; súčasný; 
posledný 

show /S@U/ 
relácia; program; zábavné 
predstavenie 

skateboard /skeItbO:d/ skateboard 

spend money (on) /spend/ míňať/minúť peniaze (na) 

Unit 8 Lesson 3 

It’s different, isn’t it ? 

all sorts (of) /sO:ts/ rôzne/všetky druhy 

anyone /eniwön/ ktokoľvek 

beginning /bI'gInIÎ/ začiatok 

connected (with) /k@'nektId/ spojený (s) 
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cooking /kUkIÎ/ 
varenie; pečenie; kuchyňa 
(talianska ap.) 

culture /költS@/ kultúra 

delicious /dI'lIS@s/ lahodný 

drop /drÁp/ 
(u)pustiť (od niečoho) / na 
zem 

during /djU@rIÎ/ počas 

excited /Ik'saItId/ 
nedočkavý; vzrušený; 
rozrušený; rozčúlený 

filled /fIld/ vyplnený; zaplnený 

hang around /h{Î @'roUnd/ 
postávať, tráviť čas (s kým 
/ kde) 

little /lItl/ málo (a little - trochu) 

miss /mIs/ minúť; zmeškať 

nationality /n{S@'n{lIti/ národnosť 

normal /nO:ml/ obyčajný; bežný; normálny 

paradise /p{r@daIs/ raj 

rhythm /rID@m/ rytmus; takt 

rich /rItS/ bohatý; zámožný 

safe /seIf/ bezpečný 

Unit 8 Lesson 4 – Integrated Skills 

Invitations and thanks 

arrival /@'raIvl/ príjazd 

arrive /@'raIv/ prísť; priletieť; pristáť 

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

buffet /bUfeI/ 
studený obed; bufet; 
bufetový stôl 

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

club /klöb/ klub 

hard work /hA:d 'wÆ:k/ ťažká práca 

I’d love to. /aId 'löv tu:/ Rád by som.; Veľmi rád. 

invitation /InvI'teISn/ pozvanie; pozvánka 

invite /In'vaIt/ pozvať; pozývať 

journey /dZÆ:ni/ cesta 

kind /kaInd/ láskavý; prívetivý; vľúdny 

Let me know. /let mi: 'n@U/ Dajte mi vedieť. 

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

make an excuse /meIk @n Ik'sju:z/ vyhovárať sa 

Many thanks (for 
…) /meni 'T{Îks/ 

Veľmi pekne ďakujem (za 
...) 

suggestion /s@'dZestS@n/ návrh 

thank /T{Îk/ ďakovať; poďakovať 

thank-you letter /let@/ ďakovný list 

Review Units 7-8 

get on (well) /get 'Án/ 
byť zadobre; vychádzať 
(dobre) 

player /pleI@/ hráč 

 


