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New Inspiration 4  

Unit 1 – Body and Mind 

Lesson 1 – It doesn’t matter 
acidic /@'sIdIk/ kyslé; kyslý 

advertising /{dv@taIzIÎ/ reklama; propagácia 

at least /@t 'li:st/ najmenej; aspoň 

balanced diet /b{l@nst 'daI@t/ vyvážená diéta 

biscuit /bIskIt/ keks; sušienka 

bottled /bÁtld/ vo fľaši 

choice /tSOIs/ výber; voľba 

consist of /k@n'sIst/ skladať sa z (of) 

count (as) /kaUnt/ počítať ako 

damage /d{mIdZ/ škoda; poškodiť 

decay 
/dI'keI/ 

kaz (zubný); kazenie (sa); 
rozpad 

digest /daI'dZest/ vstrebať; stráviť 

dried food /draId fu:d/ sušené potraviny 

emphasise /emf@saIz/ zdôrazniť; zdôrazňovať 

equally /i:kw@li/ rovnako 

exaggerate /Ig'z{dZ@reIt/ preháňať; zveličovať 

expert /ekspÆ:t/ odborník; znalec 

fat /f{t/ tuk; tlstý; tučný 

fiction /fIkSn/ beletria; fikcia 

healthy /helTi/ zdravý 

importance /Im'pO:t@ns/ dôležitosť 

indicate /IndIkeIt/ označiť; naznačiť 

junk food /dZöÎk 'fu:d/ bufetová strava 

label /leIbl/ štítok; nálepka; etiketa 

lack /l{k/ nedostatok 

margarine /mA:dZ@'ri:n/ margarín 

mineral /mIn@rl/ minerál 

myth /mIT/ výmysel; mýtus 

neither ... nor /ni:D@ … 'nO:/ ani... a tiež; ani.... Ani 

nightmare 
/naItme@/ 

nočná mora; zlý sen; 
zdesenie; hrôza 

portion /pO:Sn/ porcia; časť 

protein /pr@Uti:n/ proteín 

pure /pjU@/ úplný; čistý; číry 

recognise /rek@gnaIz/ poznať 

research /rI'sÆ:tS/ výskum 

scientific /saI@n'tIÎfIk/ vedecký 

suppose /s@'p@Uz/ domnievať sa 

tap water /t{p wO:t@/ voda z kohútika 

tinned food 
/tInd 'fu:d/ 

jedlo z konzervy; 
konzervovaná potravina 

type 
/taIp/ 

písať (na stroji, na 
počítači) 

unhealthy /ön'helTi/ nezdravý 

vitamin /vIt@mIn/ vitamín 

whether /weD@/ či; azda 

Unit 1 Lesson 2 

What’s it for? 
add /{d/ pridať 

beat /bi:t/ biť; tĺcť 

bedtime /bedtaIm/ čas ísť spať 

boil /bOIl/ variť (sa); vrieť 

bottle opener /bÁtl @Up@n@/ otvárač na fľaše 

bowl /b@Ul/ misa; miska; šálka 

bread knife /bred naIf/ nôž na chlieb 

charge (a phone) /tSA:dZ/ nabiť (telefón) 

cheese grater /tSi:z greIt@/ strúhadlo na syr 

chop /tSÁp/ (roz)sekať; krájať 

clever /klev@/ múdry; bystrý 

coffee maker /kÁfI meIk@/ kávovar 

corkscrew /kO:kskru:/ vývrtka 

cream /krI:m/ smotana; krém 

delicious /dI'lIS@s/ lahodný 

dish /dIS/ jedlo; pokrm; nádoba; misa 

drain /dreIn/ vyčerpať 

drawer /drO:@/ zásuvka 

electricity /Ilek'trIsIti/ elektrina 

female /fi:meIl/ ženský; ženského pohlavia 

fry /fraI/ pražiť (sa); piecť (sa) 

frying pan /fraIIÎ p{n/ panvica; panvička 

gadget /g{dZIt/ (malý) prístroj 

generate 
/dZen@reIt/ 

vytvárať; vyrábať, 
generovať 

go off (alarm clock) 
/g@U 'Áf/  

vypnúť (poplašné 
zariadenie) 

grate /greIt/ (na)strúhať 

heat 
/hi:t/ 

ohriať; teplota (stupeň 
zahriatia) 

heat /hi:t/ ohriať; zahriať 

ingredient /In'gri:di@nt/ prísada 

insomnia /In'sÁmnI@/ nespavosť 

kettle /ketl/ kanvica 

key ring /ki: rIÎ/ krúžok na kľúče 

male /meIl/ muž; mužský 

medium /mi:di@m/ stredný 

mixture /mIkstS@/ zmes 

muscle /mösl/ sval 

olive oil /ÁlIv 'OIl/ olivový olej 

plug in /plög 'In/ pripojiť / zapojiť do siete 

power /paU@/ sila; moc 

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

recipe /resIpi/ recept 

recommend /rek@'mend/ odporučiť 

sandwich toaster /s{ndwIdZ 
t@Ust@/ 

sendvičovač 

saucepan /sO:sp@n/ panvica; rajnica; kastról 

serve /sÆ:v/ podávať; (mať) podanie 

sleepless /sli:pl@s/ bezsenný 

slice /slaIs/ krájať; krajec; plátok 

snooze button 
/snu:z böt@n/ 

tlačidlo opakovaného 
budenia 

sprinkle /sprIÎkl/ nasypať; posypať 

stir /stÆ:/ (za)miešať 

store /stO:/ skladovať; uchovávať 

struggle /strögl/ zápas; boj; snažiť sa 

suffer (from) /söf@/ trpieť; znášať 

thirsty /TÆ:sti/ smädný; 

tin opener /tIn @Up@n@/  otvárač na konzervy 

toast /t@Ust/ hrianka; opečený chlieb 

toaster /t@Ust@/ hriankovač 

torch /tO:tS/ baterka; pochodeň 

wrist /rIst/ zápästie 
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Unit 1 Lesson 3 

When people expect to get better… 
acupuncture /{kjupöÎktS@/ akupunktúra 

alternative 
medicine 

/O:l"tÆ:n@tIv 
'meds@n/ 

alternatívna medicína 

aspirin /{sprIn/ aspirín 

at best /@t 'best/ v najlepšom 

at worst /@t 'wÆ:st/ v najhoršom 

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

claim /kleIm/ požiadavka; nárok 

critic /krItIk/ kritik 

dangerous /deIndZ@r@s/ nebezpečný 

drug /drög/ droga; liek 

evidence /evId@ns/ dôkazy 

experiment /Ik'sperIm@nt/ pokus 

fake /feIk/ falšovaný; nepravý 

fault /fÁlt/ chyba 

fine (= delicate) /faIn/ jemný 

general 
anaesthetic 

/dZen@rl 
{n@s'TetIk/ 

celkové anestetikum 

harmless /hA:ml@s/ neškodný 

herbal /hÆ:bl/ bylinkový 

herbalist /hÆ:b@lIst/ bylinkári 

illness /Iln@s/ choroba 

independent /IndI'pend@nt/ nezávislý 

individual /IndI'vIdZU@l/ jednotlivec; jednotlivý 

insert /In'sÆ:t/ vložiť 

issue (= topic) 
/ISu:/ 

dôsledok; otázka; predmet 
sporu 

nervous /nÆ:v@s/ nervózny; úzkostlivý 

open-heart surgery /@Up@n 'hA:t 
"sÆ:dZ@ri/ 

operácia s by-passom 
srdca 

operation /Áp@'reISn/ operácia 

pain /peIn/ bolesť; bolesti 

patient /peIS@nt/ pacient 

pharmaceutical /fA:m@'sju:tIkl/ farmaceutický 

placebo effect /pl@'si:b@u I"fekt/ placebo efekt 

point (= position) /pOInt/ bod (= pozícia) 

positive /pÁz@tIv/ pozitívny 

prepared /prI'pe@d/ pripravený 

profitable /prÁfIt@bl/ výnosný; prospešný 

proof /pru:f/ dôkaz 

question 
/kwestS@n/ 

mať pochybnosti ; otázka; 
dopyt 

reaction /ri"{kSn/ reakcia 

remedy /rem@di/ liek; (vy)liečiť; napraviť 

risk /rIsk/ risk 

sale /seIl/ predaj 

selected /sI'lektId/ vybraný 

session /seSn/ schôdzka 

simply /sImpli/ jednoducho 

so-called /s@U kO:ld/ takzvaný 

supporter /s@'pO:t@/ prívrženec; stúpenec 

surgeon /sÆ:dZn/ chirurg 

synthetic /sIn'TetIk/ umelý; syntetický 

trial 
/traI@l/ 

pokus; experiment; súdny 
proces; pojednávanie 

Unit 1 Lesson 4 – Integrated Skills 

Discussing and correcting information 
acid /{sId/ kyselina 

astronaut /{str@nO:t / kozmonaut 

belief /bI'li:f/ viera 

brain scan /breIn sk{n/ skenovanie mozgu 

break down /breIk 'daUn/ pokaziť sa 

chest /tSest/ hruď 

claim /kleIm/ tvrdiť; nárokovať si 

estimated /estImeItId/ odhadovaný 

form (of transport) /fO:m/ druh 

health /helT/ zdravie 

human /hju:m@n/ človek; ľudský 

in reality /In ri:'{l@tI/ v skutočnosti; vlastne 

landmark 
/l{ndmA:k/ 

pamätihodnosť; významný 
/ orientačný bod v krajine; 
medzník 

lightning conductor /laItnIÎ 
k@n"dökt@/ 

bleskozvod 

on the contrary /Án D@ 'kÁntr@ri/ naopak 

on the other hand /Án Di: öD@ 'h{nd/ na druhej strane; avšak 

orbit 
/O:bIt/ 

obežná dráha; obiehať po 
~ 

particularly /p@'tIkj@l@li/ zvlášť; obzvlášť; najmä 

raindrop /reIndrÁp/ dažďová kvapka 

reality /rI'{l@ti/ skutočnosť; realita 

risky /rIski/ riskantný 

saying /seIIÎ/ porekadlo 

sensible /sens@b@l/ rozumný; uvážlivý 

source /sO:s/ zdroj; prameň 

statistics (n pl) /st@'tIstIks/ štatistika 

strength /streÎT/ sila 

strike /straIk/ udrieť; naraziť 

stuff 
/stöf/ 

vec(i) (všeobecne – 
hovorovo) 

swallow /swÁl@U/ prehltnúť; hltať 

transport 
/tr{nspO:t/ 

doprava; dopravný 
prostriedok 

truth /tru:T/ pravda 

Unit 1 – Inspiration Extra! 
bread roll /bred r@Ul/ žemľa 

gene /dZi:n/ gén 

sunbathe /sönbeID/ opaľovať (sa) 

Unit 1 - Culture 
achieve /@'tSi:v/ dosiahnuť (úspech) 

basically /beIsIklI/ v podstate 

capitalism /k{pIt@lIz@m/ kapitalizmus 

disability 
/dIz@'bIlIti/ 

nespôsobilosť;  handicap; 
invalidita 

discourage 
/dIs'körIdZ/ 

vziať odvahu; zastrašiť; 
odradiť 

economic 
/i:k@'nÁmIk/ 

ekonomický; hospodársky; 
výnosný 

essentially /I'senS@li/ v podstate 

factor /f{kt@/ faktor 

friendship /frendSIp/ priateľstvo 

generous /dZen@r@s/ veľkorysý; štedrý 

globalisation /gl@Ub@laI'zeIS@n/ globalizácia 

happiness /h{pIn@s/ šťastie; spokojnosť 

in terms of /In 'tÆ:mz @v/ ak ide (o čo) 

in tune with /In 'tju:n wIT/ v súlade s 

latest /leItIst/ najnovší; posledný 

loser /lu:z@/ porazený 

make the most of /meIk D@ 'm@Ust 
@v/ 

čo najlepšie / najviac 
využiť (čo) 

material /m@'tI@ri@lz/ látka; hmota; materiál 
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materialistic /m@"tI@rI@'lIstIk/ materialistický 

measure /meZ@/ opatrenie 

nature  /neItS@/ príroda 

network /netwÆ:k/ (počítačová) sieť 

obviously /ÁbvI@slI/ zjavne 

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

overcome /@Uv@köm/ premôcť; (be ~) zmocniť sa 

participant /pA:'tIsIp@nt/ účastník 

peace of mind 
/pi:s @v 'maInd/ 

duševný pokoj; duševná 
pohoda 

place /pleIs/ uložiť; položiť; miesto 

positively /pÁz@tIvli/ pozitívne 

pressure /preS@/ tlak 

priority 
/praI'ÁrIti/ 

priorita; naliehavá 
záležitosť 

society /s@'saI@ti/ spoločnosť 

spectator /spek'teIt@/ divák 

view (= opinion) /vju:/ názor 

wealth /welT/ bohatstvo 

Unit 2 – Creativity 

Lesson 1 – I don’t think it’s art! 
award-winning /@'wO:d "wInIÎ/ víťazný; ocenený 

base (on) /beIs 'Án/ vychádzať z 

best-known /bestn@Un/ dobre známy; významný 

bronze /brÁnz/ bronzový 

bronze /brÁnz/ bronz 

cable car /keIbl kA:/ lanovka 

cardboard /kA:dbO:d/ lepenkový; papierový 

cardboard /kA:dbO:d/ lepenka; kartón 

cast /kA:st/ odliatok 

cast /kA:st/ zložený; odliaty; upravený 

chairlift /tSe@lIft/ sedačková lanovka 

concrete /kÁn'kri:t/ betónový 

concrete /kÁn'kri:t/ betón 

countryside /köntrisaId/ vidiek; krajina 

cupboard /köb@d/ skriňa; skrinka; kredenc 

define /dI'faIn/ formulovať; definovať 

directly /d@'rektli/ priamo 

display /dI'spleI/ vystaviť; výstava; ukážka 

domestic /d@'mestIk/ domáci; domáce 

dung /döÎ/ hnoj 

everyday /evrideI/ každodenný 

free of charge /fri: @v 'tSA:dZ/ zdarma 

freedom /fri:d@m/ sloboda; voľnosť 

gang /g{Î/ gang 

gold /g@Uld/ zlatý (farba) 

heritage /herItIdZ/ zlato 

inside /InsaId/ dedičstvo 

inside /InsaId/ vnútri; dovnútra 

inside /InsaId/ vnútro; vnútorná strana 

iron /aI@n/ železo 

item /aIt@m/ položka; kus; vec 

murder /mÆ:d@/ vražda 

plaster /plA:st@/ náplasť; sadra 

plastic /pl{stIk/ plastový 

plastic /pl{stIk/ umelá hmota; plast 

play /pleI/ hrať; hra 

pole /p@Ul/ stĺp; stožiar 

polystyrene /pÁli'staIri:n/ polystyrén 

print /prInt/ tlač; odtlačok; obrázok 

prize-winning /praIz wInIÎ/ ocenený 

racist /reIsIst/ rasistický; rasista 

reappear /ri:@'pI@/ znovu sa objaviť 

represent 
/reprI'zent/ 

reprezentovať; 
predstavovať 

rubber /röb@/ guma; gumový 

sandstone /s{ndst@Un/ pieskovec 

sculpture /skölptS@/ socha; sochárstvo 

series /sI@ri:z/ rad; skupina; séria 

staircase /ste@keIs/ schodisko 

stand still /st{nd stIl/ zostať stáť 

statue /st{tju:/ socha 

striking 
/straIkIÎ/ 

neobyčajný; očarujúci; 
pozoruhodný 

symbol /sImbl/ symbol 

terraced house /ter@st 'haUs/ radový dom 

title /taItl/ názov 

tribute /trIbju:t/ počesť; poklona 

unique /jU'ni:k/ jedinečný 

wood /wUd/ drevo; les(ík) 

Unit 2 Lesson 2 

I’ve been hoping… 
agency /eIdZ@nsi/ agentúra 

catch sight of /k{tS 'saIt @v/ zazrieť 

charge (money) /tSA:dZ/ účtovať (peniaze) 

double /döbl/ dvojitý 

extra /ekstr@/ člen komparzu 

feature film /fi:tS@/ celovečerný film 

hang about /h{Î @'baUt/ ponevierať sa; potĺkať sa 

offer /Áf@/ ponúknuť; ponúkať 

on location /Án l@U'keISn/ v exteriéroch (o filmovaní) 

on screen /Án 'skri:n/ na obrazovke; v televízii 

scene /si:n/ scéna 

set /set/ nastavenie 

studio 
/stju:dI@U/ 

štúdio; v interiéri (o 
filmovaní) 

take /teIk/ záber 

temporary job /tempor@ri jÁb/ dočasný 

Unit 2 Lesson 3 

She had been reading a book 
abandon /@'b{nd@n/ opustiť; vzdať sa (čoho) 

artificial /A:tI'fISl/ umelý 

author /O:T@/ autor 

best-selling 
/bestselIÎ/ 

idúci na dračku; výborne 
sa predávajúci 

chemistry /kemIstri/ chémia 

childhood /tSaIldhUd/ detstvo 

comic /kÁmIk/ komiks 

construct /k@n'strökt/ zostrojiť 

crash-land /kr{S'l{nd/ pristať bez podvozku 

create /kri:'eIt/ vytvoriť 

creation /krI'eISn/ výtvor 

creature /krI:tS@/ stvorenie 

entertain /ent@'teIn/ (po)baviť 

eruption /I'röpSn/ erupcia; výbuch 

fighter pilot /faIt@ paIl@t/ stíhací letec 

horrified /hÁrIfaId/ zdesený 

horror story /hÁr@ stO:ri/ hororový príbeh 

incredibly /In'kredIbli/ neuveriteľne; neskutočne 
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indoors 
/In'dO:z/ 

vnútri; dovnútra; pod 
strechou 

injure /IndZ@/ zraniť; poraniť 

inspire /In'spaI@/ inšpirovať 

interact /Int@r'{kt/ vzájomne na seba pôsobiť 

investigate /In'vestIgeIt/ vyšetrovať 

massive /m{sIv/ značný; masívny 

monster /mÁnst@/ príšera 

novel /nÁvl/ román 

previous /pri:vI@s/ predchádzajúci 

proud (of) /praUd @v/ pyšný na 

publish /pöblIS/ publikovať; zverejniť 

science fiction /saI@ns 'fIkSn/ vedecko-fantastický 

step /step/ krok 

take over /teIk '@Uv@/ prevziať; ujať sa (funkcie) 

terrified /terIfaId/ vystrašený 

trap /tr{p/ chytiť (do pasce); pasca 

volcanic /vÁl'k{nIk/ sopečný 

warn /wO:n/ varovať; upozorniť (koho) 

Unit 2 Lesson 4 – Integrated Skills 

Telling a folk tale 
advertisement /@d'vÆ:tIsm@nt/ reklama; inzerát 

amazement /@'meIzm@nt/ prekvapenie; úžas 

argument /A:gjUm@nt/ hádka; spor 

arrangement /@'reIndZm@nt/ dohoda; usporiadanie 

equipment /I'kwIpm@nt/ vybavenie; výbava 

ever since /ev@ 'sIns/ od tej doby; odvtedy 

excuse 
/Ik'skju:z/ 

ospravedlnenie; 
výhovorka; ospravedlniť sa 

ferryman /ferim@n/ prievozník 

folk tale /f@Uk teIl/ ľudová rozprávka 

grumble /grömbl/ hundrať; šomrať 

hardly /hA:dli/ ťažko; sotva 

hut /höt/ drevená chata; búda 

knowledge 
/nÁlIdZ/ 

znalosť; vedomosť; 
poznanie 

movement /mu:vm@nt/ pohyb; presun 

odd (= strange) /Ád/ zvláštne; záhadné 

payment /peIm@nt/ platba; splátka 

poet /p@UIt/ poet; básnik 

row /r@U/ hádka; spor 

rush about /röS @'baUt/ hnať sa; náhliť sa 

shiny /SaIni/ lesklý; naleštený 

subject /söbdZIkt/ predmet (v škole) 

surface /sÆ:fIs/ povrch 

treatment /tri:tm@nt/ liečba 

university 
/ju:nI'vÆ:sIti/ 

univerzita; vysoká škola; 
univerzitný 

well-dressed /wel 'drest/ dobre oblečený 

well-polished /wel 'pÁlISt/ dobre vyleštené 

wise /waIz/ múdry 

Unit 2 – Inspiration Extra! 
regularly /regj@l@lI/ pravidelne 

Review Units 1 - 2 
driving licence /draIvIÎ laIsns/ vodičský preukaz 

substance /söbst@ns/ látka; substancia 

Unit 3 – Science and Discovery 

Lesson 1 – Light travels incredibly fast 
accurately /{kj@r@tli/ presne; precízne 

approximately /@'prÁksIm@tli/ približne; asi 

astonishing /@'stÁnISIÎ/ udivujúci; ohromujúci 

Big Bang /bIg 'b{Î/ veľký tresk 

Equator /I'kweIt@/ rovník 

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

far /fA:/ vzdialený; ďaleko 

further /fÆ:D@/ ďalší; vzdialenejší 

furthest /fÆ:DIst/ najďalej 

largely /lA:dZli/ prevažne; z veľkej časti 

light year /laIt jI@/ svetelný rok 

moonwalk 
/mu:nwO:k/ 

prechádzka/chodenie po 
Mesiaci 

organism /O:g@nIzm/ organizmus 

oxygen /ÁksIdZ@n/ kyslík 

rapidly /r{pIdli/ rýchlo 

rotate /r@U'teIt/ otáčať sa 

spacecraft /speIskrA:ft/ kozmická loď 

spacewalk /speIswO:k/ cestovanie vo vesmíre 

trillion /trIlj@n/ trilión 

universe /ju:nIvÆ:s/ vesmír 

Unit 3 Lesson 2 

What a fantastic sight! 
blog /blÁg/ blog (na internete) 

bottom /bÁt@m/ spodný; dno 

chimney /tSImni/ komín 

crab /kr{b/ rak 

crack /kr{k/ puklina 

depth /depT/ hĺbka 

descend /dI'send/ zostupovať; znížiť sa 

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

disturb /di'stÆ:b/  (vy)rušiť 

evaporate /I'v{p@reIt/  zavlažovať 

greetings /gri:tIÎz/ pozdravy 

hydrothermal vent /haIdr@"TÆ:ml 
'vent/ 

hydrotermálny (vetrací) 
otvor 

molten /m@Ult@n/ roztavený; žeravý 

mussel /mösl/ mušle 

navy /neIvi/ loďstvo 

observer /@b'zÆ:v@/ pozorovateľ 

peer 
/pI@/ 

zízať; žmúriť (na niečo 
nejasné) 

rainbow /reInb@U/ dúha 

salty /sO:lti/ slaný 

sea bed /si: bed/ morské dno 

set a record 
/set @ 'rekO:d/ 

dosiahnuť nový rekord (v 
športe) 

shrimp /SrImp/ kreveta; morský rak 

spacious /speIS@s/ priestorný; priestranný 

submersible /s@b'mÆ:s@bl/ ponorka 

trench /trentS/ priekopa; zákop 

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

unexpected önIk'spektId/ neočakávaný 

while (= whereas) /waIl/ zatiaľ čo; kým 
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Unit 3 Lesson 3 

It won’t be cheap 

alien 
/eIlI@n/ 

mimozemšťan; návštevník 
(z inej planéty) 

aluminium /{lj@'mIni@m/ hliník 

among /@'möÎ/ medzi 

base /beIs/ základ; základňa 

come down /köm 'daUn/ zliezť 

contact /kÁnt{kt/ kontaktovať (koho) 

count down /kaUnt 'daUn/ odpočítavať 

depart /dI'pA:t/ odísť; odchod; odlet 

due /dju:/ očakávaný; očakávať 

elevator (Am E) /el@veIt@/ výťah 

fare /fe@/ cestovné 

grandchild (pl-
children) /gr{ntSaIld/ 

vnúča (mn. č. vnúčatá) 

hang on /h{Î 'Án/ počkať 

luxurious /lög'ZU@ri@s/ luxusný 

mining /maInIÎ/ ťažba; dolovanie 

orbit /O:bIt/ obežná dráha; obiehať po 

pre-flight /pri: flaIt/ skúšobný let 

production /pr@'dökSn/ výroba; produkcia 

put down /pöt 'daUn/ zapísať 

rumour /ru:m@/ fáma; zvesť 

spaceport 
/speIspO:t/ 

odpaľovacia raketová 
základňa 

take off (flight) /teIk 'Áf/ vzlietnuť 

weightlessness /weItl@sn@s/ bezváhový stav 

Unit 3 Lesson 4 - Integrated Skills 

Describing events and consequences 
achievement /@'tSi:vm@nt/ úspech; čin 

action /{kS@n/ akcia 

against /@'genst/ proti 

as a result of 
/{z @ rI'zölt/ 

dôsledkom; v dôsledku 
(čoho) 

attempt /@'tempt/ pokus 

bacteria /b{k'tI@ri@/ baktérie (j. č. baktéria) 

biologist /baI'Ál@dZIst/ biológ 

broadband /brO:db{nd/ širokopásmový 

broadcasting /brO:dkA:stIÎ/ vysielanie 

chain (of life) /tSeIn/ reťaz života 

chemical /kemIkl/ chemický 

chemist /kemIst/ lekáreň; lekárnik 

communications 
satellite 

/k@"mju:nIkeIs@n
z 's{t@laIt/ 

telekomunikačná družica 

consequently 
/kÁnsIkw@ntlI/ 

preto; v dôsledku toho; 
následne 

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

controversial 
/kÁntr@'vÆ:Sl/ 

kontroverzný; sporný; 
pálčivý 

cool /ku:l/ chladný 

creation /krI'eISn/ výtvor 

curve /kÆ:v/ krivka 

decision /dI'sIZn/ rozhodnutie 

destructive /dI'ströktIv/ deštruktívne; ničivé 

development /dI'vel@pm@nt/ vývoj 

discussion /dIs'köSn/ diskusia 

disease /dI'zi:z/ choroba 

engineer /endZI'nI@/ inžinier; technik 

evolution /i:v@'lu:S@n/ vývoj 

evolve /I'vÁlv/ vyvíjať sa 

germ /dZÆ:m/ baktérie 

impact /Imp{kt/ vplyv; účinok 

inaccurate /In'{kjUr@t/ nepresný; chybný 

infectious /In'fekS@s/ nákazlivý; infekčný 

inject /In'dZekt/ dať injekciu 

lead /li:d/ viesť 

liquid /lIkwId/ tekutý; tekutina 

longitude /lÁÎgItju:d/ zemepisná dĺžka 

medical /m@'dIsInl/ lekársky; liečivý 

meridian /m@'rIdi@n/ poludník 

pasteurisation /pA:stS@raI'zeIS@n
/ 

pasterizácia 

pasteurised /pA:stS@raIzd/ pasterizovaný 

perfectly (= in 
aperfect way) /pÆ:fIktli/ 

perfektne; výborne 

permission /p@'mISn/ povolenie 

pesticide /pestIsaId/ pesticídy 

physicist /fIzIsIst/ fyzik; materialista 

pioneering /paI@'nI@rIÎ/ priekopnícky 

pollution /p@'lu:S@n/ znečistenie; zašpinenie 

possession /p@'zeSn/ majetok 

prevent /prI'vent/ zabrániť, predísť 

protest /pr@Utest/ protest; odpor; protestovať 

radar /reIdA:/ radar 

radio waves /reIdi@U weIvz/ rádiové vlny 

revision /rI'vIZn/ opakovanie 

signal /sIgnl/ signál 

signal /sIgnl/ signalizovať 

solution /s@'lu:Sn/ riešenie 

SOS /es @U 'es/ SOS signál 

sour /saU@/ kyslý; trpký; mrzutý 

successfully /s@k'sesf@li/ úspešne 

take action 
/teIk '{kS@n/ 

podniknúť kroky; vykonať 
opatrenia 

thanks to … /T{Îks t@/ vďaka 

theory /TI@ri/ teória 

therefore /De@fO:/ preto; teda 

transatlantic /tr{nz@t'l{ntIk/ transatlantický 

transmission /tr{ns'mISn/ prenos; vysielanie 

transmit /tr{nz'mIt/ prenášať; vysielať 

transmitter /tr{nz'mIt@/ vysielač 

vaccination /v{ksI'neIS@n/ očkovanie 

voyage /vOIIdZ/ plavba; cesta 

weak /wi:k/ slabý 

work out /wÆ:k 'aUt/ trénovať; tréning 

Unit 3 - Culture 
accessible /@k'ses@bl/ dostupný 

aim /eIm/ cieľ; účel; zmysel 

aircraft /e@'krA:ft/ lietadlo; letectvo 

annual /{njU@l/ každoročný 

application (= use) /{plI'keIS@n/ aplikácie 

benefit /ben@fIt/ prospech; úžitok 

cataract (eye) /k{t@r{kt/ šedý zákal (očný) 

coat /k@Ut/ kabát; plášť; kabátik; sako 

compare /k@m'pe@/ porovn(áv)ať 

component 
/k@m'p@Un@nt/ 

súčasť; súčiastka; 
komponent 

contaminate /k@n't{mIneIt/ kontaminovať; znečistiť 

cultural /költS@r@l/ kultúrny 

detect /dI'tekt/ objaviť; zistiť 

electromagnet /I"lektr@U'm{gn@
t/ 

elektromagnet 
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flipper /flIp@/ plutva 

focus /f@Uk@s/ sústrediť sa 

gravity /gr{v@ti/ gravitácia 

humpback whale /hömpb{k weIl/ vráskavec dlhoplutvý 

hydrophobic /haIdr@'f@UbIk/ hydrofóbny 

increase 
/In'kri:s / 

zväčšovať sa; rásť; 
pribúdať 

involve /In'vÁlv/ zahrnúť; dotýkať sa 

issue /ISu:/ vydať; vydanie 

jury /dZU@ri/ porota 

magnetic /m{g'netIk/ magnetický 

method /meT@d/ metóda 

optical /ÁptIkl/ optický 

oral /O:rl/ ústny; ústne 

origin /ÁrIdZIn/ pôvod 

paintwork /peIntwÆ:k/ lak; náter 

performance /p@'fO:m@ns/ predstavenie 

sensor /sens@/ snímač 

similarity /sIm@'l{r@ti/ podobnosť 

social science /s@USl 'saI@ns/ spoločenské vedy 

software 
/sÁftwe@/ 

programové vybavenie 
počítača 

standard /st{nd@d/ norma; štandard 

steel /sti:l/ oceľový 

steel /sti:l/ oceľ 

submit /s@b'mIt/ predložiť; odovzdať 

technique /tek'ni:k/ pracovný postup 

transport 
/tr{nspO:t/ 

doprava; dopravný 
prostriedok 

windscreen /wIndskri:n/ predné/čelné sklo 

wiper (windscreen) /waIp@/ stierač 

Unit 4 – Getting it right 

Lesson 1 - Some things won’t have changed 
advance /@d'vA:ns/ robiť pokrok, zlepšiť sa 

carry out /k{ri 'aUt/ vykonať; urobiť 

executive /Ig'zekj@tIv/ vedúci pracovník 

function /föÎkSn/ funkcia 

glow /gl@U/ žiariť; svietiť 

halt /hO:lt/ stáť; zastaviť 

hoax /h@Uks/ podfuk 

household /haUs"h@Uld/ domácnosť 

indication /IndI'keISn/ označenie; znamenie 

keyless /ki:l@s/ bezkľúčový 

life expectancy /laIf Ik'spekt@nsI/ priemerná dĺžka života 

microchip /maIkr@UtSIp/ mikročip 

miss out on /mIs 'aUt Án/ nevšimnúť si; zmeškať 

nuclear energy /nju:kli@ 'en@dZi/ nukleárna energia 

obtainable /@b'teIn@bl/ dosiahnuteľný 

perfectly (= 
completely) /pÆ:fIktli/ 

úplne; dokonale; perfektne 

point out /pOInt 'aUt/ (po)ukázať na 

pulse rate /pöls reIt/ tepová frekvencia 

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

retire 
/rI'taI@/ 

odísť do dôchodku; ukončiť 
kariéru 

retirement 
/rI'taI@m@nt/ 

dôchodok; odchod do 
dôchodku 

slight /slaIt/ mierny, drobný 

technology /tek'nÁl@dZi/ technológia 

vaccine /v{ksi:n/ vakcína, očkovacia látka 

wipe out /waIp 'aUt/ vyhladiť 

wireless /waI@l@s/ bezdrôtový 

wristwatch /rIstwÁtS/ náramkové hodinky 

Unit 4 Lesson 2 

We won’t halt global warming until… 
as soon as /{z 'su:n {z/ akonáhle 

atmosphere 
/{tm@sfI@/ 

atmosféra; nálada; 
ovzdušie 

balance /b{l@ns/ rovnováha; harmónia 

carbon dioxide 
(CO2) 

/kA:b@n 
daI'ÁksaId/ 

oxid uhličitý 

carbon emission /kA:b@n I'mIS@n/ emisie oxidu 

carbon-offset 
project 

/kA:b@n 'Áfset 
prÁdZekt/ 

projekt na znižovanie 
obsahu uhlíka v ovzduší 

cause /kO:z/ príčina, dôvod 

decrease /dI'kri:s/ zmenšenie; pokles 

decrease /dI'kri:s/ zmenšiť sa; klesať 

desert /dez@t/ púšť 

desert /dI'zÆ:t/ opustiť; dezertovať 

drought /draUt/ sucho; obdobie sucha 

energy crisis /en@dZi kraIsIs/ energetická kríza 

estimate /estImeIt/ odhad; odhadovať 

export /ekspO:t/ vývoz; vyvážaný tovar 

export /Ik'spO:t/ vyvážať 

fertiliser /fÆ:tIlaIz@/ hnojivo 

flood /flöd/ povodeň; potopa 

fund /fönd/ financovať; fond; rezerva 

global warming /gl@Ubl wO:mIÎ/ globálne otepľovanie 

greenhouse gas 
/gri:nhaUs g{s/ 

plyny spôsobujúce 
skleníkový efekt 

import /ImpO:t/ dovoz 

import /Im'pO:t/ dovážať 

increase 
/Inkri:s / 

zväčšovať sa; rásť; 
pribúdať 

no longer /n@U 'lÁÎg@/ už nie 

offset /Áfset/ vyrovnať; vyvážiť 

organisation /O:g@naI'zeISn/ organizácia 

permit /pÆ:mIt/ povolenie 

permit /p@'mIt/ povoliť 

plant /plA:nt/ (vy)sádzať 

polar ice cap /p@Ul@ 'aIs k{p/ polárny ľadovec 

produce 
/'prÁdju:s/ 

výrobok, výrobky 
(poľnohospodárske) 

suspect /s@'spekt/ podozrivý 

suspect /söspekt/ podozrievať 

threat /Tret/ hrozba 

unless /ön'les/ keď/pokiaľ nie 

whenever /wen'ev@/ kedykoľvek 

Unit 4 Lesson 3 

If you could choose… 
go trekking /g@U 'trekIÎ/ ísť putovať (na dlhú túru) 

hand-carved /h{nd kA:vd/ ručne vyrezávané 

hippy /hIpI/ hipík 

in theory /In 'TI@ri/ teoreticky 

mad /m{d/ šialený; rozzúrený 

magical /m{dZIkl/ kúzelný; magický 

overland /@Uv@l{nd/ po zemi 

pace (of life) /peIs/ pohyb; rýchlosť 

paradise /p{r@daIs/ raj 

point (the whole 
point) /pOInt/ 

zmysel 
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sick /sIk/ chorý; na zvracanie 

Unit 4 Lesson 4 – Integrated Skills 

Debating an issue 

anti-globalisation /{nti 
"gl@Ub@laI'zeIS@n/ 

antiglobalizácia 

anti-GM 
(genetically 
modified) food 

/{nti dZi: em 
'fu:d/ 

proti geneticky 
modifikovaným potravinám 

anti-spam /{nti 'sp{m/ antispam 

anti-terrorism /{nti 'ter@rIZ@m/ antiterorizmus 

anti-war /{nti 'wO:/ protivojnová 

argument /A:gjUm@nt/ hádka 

aware (of) /@'we@/ byť si vedomý 

big business /bIg bIzn@s/ veľkopodnikanie 

chair /tSe@/ stolička; kreslo 

chair /tSe@/ predsedať; viesť (rozhovor) 

clash /kl{S/ byť v rozpore; odporovať si 

crucial /kru:Sl/ rozhodujúci, kritický 

cruelty /kru:@ltI/ krutosť; ukrutnosť 

debate /dI'beIt/ debatovať; diskutovať 

democracy /dI'mÁkr@si/ demokracia 

demonstration /dem@n'streISn/ demonštrácia 

direct action /dIrekt '{kS@n/ priama akcia 

elect /I'lekt/ (z)voliť (si) 

election /I'lekSn/ voľby; zvolenie 

feel strongly 
(about) /fi:l 'strÁÎli/ 

byť presvedčený (o 
niečom) 

firstly /fÆ:stli/ po prvé; v prvom rade 

for and against /fO:r @n @'genst/ pre a proti 

for instance /f@r 'Inst@ns/ napríklad 

free /fri:/ slobodný; oslobodiť 

hijack /haIdZ{k/ uniesť; únos 

human race /hju:m@n reIs/ ľudská rasa 

hunger strike /höÎg@ straIk/ hladovka 

in addition /In @'dIS@n/ okrem; navyše 

in favour /In 'feIv@/ v prospech 

in harmony /In hA:m@ni/ v súlade 

make a case /meIk @ 'keIs/ urobiť kauzu (z niečoho) 

march /mA:tS/ marec 

moral /mÁr@l/ morálny; mravný 

motion /m@USn/ pohyb 

non-fiction 
/nÁn 'fIkS@n/ 

populárno-náučná 
literatúra; literatúra faktu 

non-iron /nÁn 'aIr@n/ bez potreby žehliť 

non-violence /nÁn 'vAI@l@ns/ nenásilie 

non-violent /nÁn 'vaI@l@nt/ nenásilný 

opponent /@'p@Un@nt/ oponent, protihráč, súper 

oppose 
/@'p@Uz/ 

odporovať; postaviť sa 
proti čomu 

partly /pA:tli/ čiastočne 

political /p@'lItIkl/ politický 

politician /pÁlI'tISn/ politik 

propose /pr@'p@Uz/ navrhnúť 

protester 
/pr@'test@/ 

odporca; ten, kto 
protestuje 

publicity /pöb'lIs@ti/ reklama 

racial segregation /reIsSl 
segrI'geIS@n/ 

rasová segregácia 

representative /reprI'zent@tIv/ zástupca; reprezentant 

secondly /sek@ndli/ po druhé 

sit-in /sItIn/ (protestná) okupačná akcia 

sum up /söm 'öp/ zhrnúť; zrekapitulovať 

take a decision 
/teIk @ dI'sIZ@n/ 

urobiť rozhodnutie; 
rozhodnúť sa 

take notice /teIk 'n@UtIs/ všimnúť si 

thirdly /TÆ:dli/ po tretie 

violence /vaI@l@ns/ násilie 

vote /v@Ut/ hlas 

vote /v@Ut/ voliť 

well-balanced /wel 'b{l@nst/ dobre vyvážený 

whale hunting /weIl höntIÎ/ lov veľrýb 

whaling ship /weIlIÎ SIp/ loď na lov veľrýb 

What's more … /wÁts 'mO:/ ba čo viac....; navyše... 

Unit 4 – Inspiration Extra! 
petrol /petr@l/ benzín 

run out (of) /rön 'aUt/ minúť sa 

Review units 3 - 4 
protest /pr@'test/ protest; odpor; protestovať 

Unit 5 – Extraordinary people 

Lesson 1 – If the plot had succeeded… 
arrest /@'rest/ zatknutie; zatknúť 

attempt /@'tempt/ pokúsiť sa; pokus 

barrel /b{rl/ sud; súdok 

bishop /bIS@p/  biskup 

blow up /bl@U 'öp/ vyletieť do vzduchu 

Catholic (adj & n) /k{T@lIk/ katolík 

ceiling /si:lIÎ/ strop 

cellar /sel@/ pivnica 

collapse /k@'l{ps/ zrútiť sa 

conspirator /k@n'spIr@t@/ sprisahanec 

crack /kr{k/ popraskať 

destruction /dIs'trökS@n/ zničenie; skaza 

execute /eksIkju:t/ popraviť 

explosion /Ik'spl@UZ@n/ výbuch 

explosive /Ik'spl@UsIv/ výbušný 

farmhouse /fA:mhaus/ farma 

flatten /fl{tn/ zrovnať (so zemou); zničiť 

get away with /get @'weI wID/ utiecť (s lupom); uniknúť 

gunpowder /gönpaUd@/ strelný prach 

Houses of 
Parliament (n pl) 

/haUzIz @v 
'pA:l@m@nt/ 

budova parlamentu 

lottery /lÁt@ri/ lotéria 

MP (Member of 
Parliament) /em 'pi:/ 

člen parlamentu 

noble /n@Ubl/ ušľachtilý 

persecute /pÆ:sIkju:t/ prenasledovať 

plot /plÁt/ zápletka 

raise /reIz/ chovať (zvieratá) 

red-handed /red 'h{ndId/ prichytený pri čine 

set light to /set 'laIt t@/ zapáliť; podpáliť 

take up (= start) /teIk 'öp/ začať (niečo robiť) 

Unit 5 Lesson 2 

You have to be careful 
accustomed /@'köst@md/ zvyknúť si (na niečo) 

cannonball /k{n@nbO:l/ delová guľa 

character (= 
personality) /k{rIkt@/ 

charakter; osobnosť 

crew /kru:/ posádka 

degree (university) /dI'gri:/ titul 

elaborate /I'l{b@r@t/ komplikovaný; zložitý 
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farmyard /fA:mjA:d/ dvor 

file /faIl/ súbor 

firmly /fÆ:mli/ prísne 

fit /fIt/ v dobrej kondícii; spôsobilý 

flight attendant 
/flaIt @'tend@nt/ 

palubný sprievodca; 
steward 

get to know /get t@ 'n@U/ poznať 

grin /grIn/ ceriť sa; smiať sa na široko 

guidelines /gaIdlaInz/ pokyny 

hairstyle /he@staIl/ účes 

lately 
/leItlI/ 

v poslednej dobe; v 
poslednom čase 

look on 
/lUk 'Án/ 

pozerať sa na; sledovať 
(niekoho/niečo) 

measurement /meZ@m@nt/ miera 

pattern /p{t@n/ vzor 

physically /fIzIkli/ fyzicky 

qualification /kwÁlIfIkeIS@n/ vzdelanie; kvalifikácia 

refer to /rI'fÆ:/ odkázať na (to) 

reference /ref@r@ns/ posudok; odporúčanie 

release 
/rI'li:s/ 

prepustiť väzňa; vypustiť; 
uvoľniť 

sensitive /sens@tIv/ citlivý 

sink /sIÎk/ drez 

stand-by /st{ndbaI/ byť v pohotovosti 

stick /stIk/ palica 

strict /strIkt/ prísny 

supervise 
/su:p@'vaIz/ 

dohliadať na niečo, 
kontrolovať 

tank /t{Îk/ nádoba; nádrž 

undamaged /ön'd{mIdZd/ nepoškodené 

wax /w{ks/ vosk 

well fed /wel 'fed/ dobre kŕmený 

willing /wIlIÎ/ ochotný 

yacht /jÁt/ jachta 

Unit 5 Lesson 3 

What could have happened to them? 
abduct /@b'dökt/ uniesť 

air traffic control /e@ "tr{fIk 
k@n'tr@Ul/ 

riadenie letového priestoru 

beat a record /bi:t @ 'rekO:d/ prekonať rekord 

crossing /krÁsIÎ/ prechod 

daring /de@rIÎ/ odvaha; odvážny 

emergency landing /I"mÆ:dZ@nsi 
l{ndIÎ/ 

núdzové pristátie 

fuel /fjU@l/ palivo; natankovať 

in mid-air /mId 'e@/ nad zemou 

mission /mISn/ misia; poslanie; úloha 

navigator /n{vIgeIt@/ navigátor 

neither 
/naID@/ 

ani jeden (z dvoch); tiež 
nie 

pioneer /paI@'nI@/ priekopník; pionier 

record-breaking 
person /rekO:d breIkIÎ/ 

rekordný 

search operation /sÆ:tS Áp@'reIS@n/ pátracia operácia 

shoot down /Su:t 'daUn/ zostreliť; odstreliť 

be short (of) (= 
lacking) /SO:t/ 

chýbajúci; nedostatok 

snowstorm /sn@UstO:m/ snehová búrka 

solo /s@Ul@U/ sólový 

solo /s@Ul@U/ samostatne 

speculation /spekjU'leIS@n/ špekulácia 

spy 
/spaI/ 

špión; špionážny; 
špehovať 

trace /treIs/ zistiť; (vy)sledovať 

use up /ju:z 'öp/ spotrebovať 

Unit 5 Lesson 4 – Integrated Skills 

Contrasting fact and ideas 
announce /@'naUns/  oznámiť; ohlásiť 

centre forward /sent@ 'fO:w@d/ stredný útočník 

club (football club) /klöb/ klub (futbalový klub) 

confess /k@n'fes/ priznať (sa) 

courageous /körIdZ@s/ odvážny; statočný 

division (second 
division) /dI'vIZ@n/ 

divízia (druhá divízia) 

find out /faInd 'aUt/ zistiť; objaviť; vypátrať 

goal /g@Ul/ gól 

junior 
/dZu:nI@/ 

junior; študent tretieho 
ročníka americkej 
strednej/vysokej školy 

knock out 
/nÁk 'aUt/ 

(be ~ed out) mať vyrazený 
dych; byť vyradený/úplne 
vedľa 

match 
/m{tS/ 

zápas; stretnutie 
(športové) 

poisonous /pOIz@n@s/ jedovatý 

pretty (= quite) /prIti/ dosť; celkom 

professional /pr@'feS@nl/ profesionálny; odborný 

qualify /kwÁlIfaI/ kvalifikovať sa na 

quarter-finals (n pl) /kwO:t@ 'faIn@lz/ štvrťfinále 

round (first round) /raUnd/ kolo (prvé kolo) 

score /skO:/ získať bod; skórovať 

separation /sep@'reIS@n/ roztriedenie 

short-haired /SO:t he@d/ krátke vlasy; krátkovlasý 

superstitious /su:p@'stIS@s/ poverčivý 

surprisingly /s@'praIzIÎli/ prekvapujúco 

trick 
/trIk/ 

podviesť; klamať; lesť; 
podvod; švindeľ 

wasteland /weIstl{nd/ púšť; pustatina 

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

whereas /we@r'{z/ zatiaľčo; pokým 

Unit 5 - Culture 
bank clerk /b{Îk klA:k/ bankový úradník 

booking clerk /bUkIÎ klA:k/ rezervačný úradník 

brush up 
/bröS 'öp/ 

oprášiť, oživiť (si) 
(vedomosti) 

change (money) /tSeIndZ/ zmeniť (peniaze) 

change (trains) /tSeIndZ/ prestúpiť (z vlaku na vlak) 

day return /deI rI'tÆ:n/ spätný jednodňový 

double (room) /döbl/ dvojposteľová izba 

exchange /Iks'tSeIndZ/ výmena; zmenáreň 

fit /fIt/ padnúť (o oblečení) 

fiver 
/faIv@/ 

päťlibrová bankovka 
(neformálne) 

form (fill in a form) /fO:m/ formulár (vyplniť formulár) 

knock off 
/nÁk 'Áf/ 

znížiť (cenu, množstvo); 
zlacnieť 

lime green /laIm 'gri:n/ limetkovo zelená 

match /m{tS/ hodiť sa k čomu 

Not at all. /nÁt @t O:l/ Vôbec nie. Niet za čo. 

pale /peIl/ bledý 

platform /pl{tfO:m/ nástupište 

possibly /pÁs@bli/ možno; snáď 

receipt /rI'si:t/ bloček; príjmový doklad 
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receptionist /rI'sepS@nIst/ recepčná 

reservation /rez@'veISn/ rezervácia 

return (ticket) /rI'tÆ:n/ spiatočný (lístok) 

single (room) /sIÎgl/ jednoposteľová izba 

single (ticket) /sIÎgl/ jednosmerný lístok 

suit /su:t/ pristať; pasovať; hodiť sa 

tens (n pl) /tenz/ desiatky 

tight /taIt/ tesný; priliehavý 

try on (clothes) /traI 'Án/ vyskúšať si (oblečenie) 

twenties (n pl) /twentiz/ dvadsiatky 

Would you mind 
…? /wUd j@ 'maInd/ 

Vadilo by ti/vám... ? 

Unit 6 – On the move 

Lesson 1 – I promised I wouldn’t forget! 
injection /In'dZekSn/ injekcia 

advise /@d'vaIz/ (po)radiť; dať radu 

aisle 
/aIl/ 

ulička (napr. medzi 
sedadlami) 

change one's mind /tSeIndZ wönz 
'maInd/ 

zmeniť názor 

out of the question /aUt @v D@ 
'kwestS@n/ 

nemožné; v žiadnom 
prípade 

sarong 
/s@'rÁÎ/ 

sarong (malajský odev z 
jedného kusu látky) 

sheet 
/Si:t/ 

prestieradlo; plachta; hárok 
(papiera) 

spicy /spaIsi/ korenený; pikantný; pálčivý 

take a tablet /t{bl@t/ vziať / dať (si) liek 

talk over /tO:k '@Uv@/ prebrať; prediskutovať 

towel /taU@l/ uterák 

walk about 
/wO:k @'baUt/ 

prechádzať; chodiť sem a 
tam 

Unit 6 Lesson 2 

The waitress wanted to know if… 

abroad 
/@'brO:d/ 

v cudzine/zahraničí; do 
cudziny/zahraničia 

cake /keIk/ torta; koláč 

cash register /k{S redZIst@/ pokladnica; pokladňa 

cutlery /kötl@ri/ príbor 

damp /d{mp/ mokrý 

dressing 
/dresIÎ/ 

prísada; dressing; zálievka 
(na šalát a pod.) 

gravy /greIvi/ omáčka 

hesitate /hezIteIt/ váhať 

homeland /h@Uml{nd/ domov; domovina 

iced /aIst/ ľadový; ľadová 

ketchup /ketS@p/ kečup 

mainly /meInli/ hlavne; prevažne 

menu /menju:/ jedálny lístok 

napkin /n{pkIn/ obrúsok 

push off /pUS 'Áf/ odstrčiť; odsunúť 

rediscover /ri:dI'sköv@/ znova objaviť 

remark 
/rI'mA:k/ 

poznamenať; podotknúť; 
všimnúť si 

side road /saId r@Ud/ vedľajšia cesta 

slightly /slaItli/ nepatrne; mierne; slabo 

special /speSl/ špeciálny 

sweetly /swi:tli/ milo; láskavo 

tray /treI/ podnos 

uncomfortably /ön'kömft@bli/ nepohodlne 

waitress /weItr@s/ čašníčka; servírka 

wipe /waIp/ utierať (sa/si) 

wrap /r{p/ (za)baliť 

You're welcome. 
/jO: 'welk@m/ 

Prosím, niet za čo; ste 
vítaní 

Unit 6 Lesson 3 

Would you get it repaired? 
behave /bI'heIv/ správať sa 

behaviour 
/bI'heIvj@/ 

správanie (sa); spôsob 
správania 

best-behaved 
/bestbI'heIvd/ 

najlepšie sa správajúci; 
E895správať sa najlepšie 

break into /breIk 'Int@/ vlámať sa; vniknúť 

defrost /di:'frÁst/ rozmraziť 

deliver /dI'lIv@/ doručiť; odovzdať 

dry-clean /draI'kli:n/ vyčistiť (v čistiarni) 

exchange 
/Iks'tSeIndZ/ 

vymeniť; zameniť (čo za 
čo) 

feedback /fi:db{k/ spätná väzba 

fill in /fIl 'In/ vyplniť 

freezer /fri:z@/ mraznička 

give in 
/gIv 'In/ 

ustúpiť; vzdať sa; poddať 
sa  

install 
/In'stO:l/ 

(na)inštalovať; 
(na)montovať 

look into /lUk 'Int@/ preskúmať; zaoberať sa 

make sense /meIk 'sens/ dávať zmysel 

mean (≠ generous) /mi:n/ lakomý 

nation /neISn/ národ 

overall /@Uv@r'O:l/ celkový; celkovo 

pick (flowers) /pIk/ zbierať (kvety) 

politeness /p@'laItn@s/ zdvorilosť 

puncture 
/pöÎktS@/ 

defekt; prepichnutie; 
prerazenie (pneumatiky) 

remote 
/rI'm@Ut/ 

vzdialený; diaľkový 
(napr.ovládač) 

repair /rI'pe@/ opraviť 

responsibly /rI'spÁns@bli/ zodpovedne 

service (a car) 
/sÆ:vIs/ 

vykonávať servis/údržbu 
(auta v servise) 

spill /spIl/ rozliať 

tablecloth /teIblklÁT/ obrus 

take in (= absorb) /teIk 'In/ prijať; nasávať; absorbovať 

tip (money) /tIp/ prepitné; (hovor.) tringelt 

tipping /tIpIÎ/ (dať) prepitné 

tube /tju:b/ duša (bicykla); rúra 

turn into /tÆ:n 'Int@/ zmeniť sa na (niečo) 

turn up (clothing) /tÆ:n 'öp/ skrátiť/podhnúť (oblečenie) 

worst-behaved 
/wÆ:stbI'heIvd/ 

najhoršie sa správajúci; 
správať sa najhoršie 

Unit 6 Lesson 4 – Integrated Skills 

Reporting and summarising what people 
said 

gap year 

/g{p jI@/ 

rok po ukončení strednej 
školy, kedy si študenti 
zarábajú na univerzitné 
štúdium, alebo cestujú 

groceries (n pl) /gr@Us@riz/ potraviny 

laze around /leIz @'raUnd/ leňošiť 

obvious /Ábvi@s/ očividný; zrejmý; evidentný 

originally /@'rIdZ@nli/ pôvodom; pôvodne 

packed /p{kt/ natlačený; (za)balený 
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relative 
/rel@tIv/ 

príbuzný; člen rodiny; 
relatívny 

rent 
/rent/ 

prenajať si; požičať si 
(auto) 

save up /seIv 'öp/ šetriť na (čo) 

self-catering 
/self 'keIt@rIÎ/ 

s vlastnou stravou (napr. 
dovolenka) 

snorkelling /snO:klIÎ/ šnorchlovanie 

turn out (discovery) /tÆ:n 'aUt/ ukázať sa; vyjsť najavo 

well-behaved /wel bI'heIvd/ dobre vychovaný 

well-done /wel 'dön/ dobre prepečený steak 

well-dressed /wel 'drest/ dobre oblečený 

well-off /wel 'Áf/ zámožný; bohatý 

well-paid /wel 'peId/ dobre platený 

Unit 7 – Getting the message across 

Lesson 1 – Well done – keep it up! 
allow /@'laU/ dovoliť; umožniť 

be given the sack 
/bi: gIvn D@ 's{k/ 

dostať padáka; byť 
vyhodený (zo 
zamestnania) 

constantly /kÁnst@ntlI/ neustále; nepretržite 

deck (ship) /dek/ paluba (lode) 

do well /du: 'wel/ prosperovať; dariť sa 

employer /Im'plOI@/ zamestnávateľ 

hang /h{Î/ zavesiť; visieť 

idiom /Idi@m/ fráza 

idiomatic /Idi@'m{tIk/ idiomatický; frázový 

jet /dZet/ prúdové lietadlo 

jumbo(-sized) /dZömb@U/ obrovský (veľkosťou) 

Keep it up. 
/ki:p It 'öp/ 

nepoľavovať; udržovať 
krok/tempo 

know the ropes /n@U D@ 'r@Ups/ vyznať sa; vedieť čo a ako 

nautical /nO:tIkl/ námorný 

put up (on the wall) /pUt 'öp/ zavesiť/vyvesiť (na stenu) 

repaint /ri:'peInt/ premaľovať 

replace 
/rI'pleIs/ 

nahradiť; zameniť; vrátiť na 
pôvodné miesto 

sack /s{k/ vak; vrece 

shelf (pl shelves) /Self/ polica (mn. č. police) 

shuttlecock 
/SötlkÁk/ 

bedmintonová 
loptička/košík 

slang /sl{Î/ slang; hovorový 

tool /tu:l/ nástroj; náradie 

twist /twIst/ (za/vy)krútiť; (za)točiť (sa) 

unusually /ön'ju:ZU@li/ nezvyčajne; neobyčajne 

Unit 7 Lesson 2 

She deserves to be awarded a prize 
acknowledge /@k'nÁlIdZ/ uznať; priznať 

astronomer /@'strÁn@m@/ astronóm 

atom /{t@m/ atóm 

award 
/@'wO:d/ 

oceniť; udeliť 
(cenu/pokutu); uložiť 
(pokutu) 

benefit /benIfIt/ ťažiť z čoho; profitovať 

brilliant (= very 
clever) /brIlj@nt/ 

geniálny; skvelý 

cancer /k{ns@/ rakovina 

colleague /kÁli:g/ spolupracovník; kolega 

comet /kÁmIt/ kométa 

deserve /dI'zÆ:v/ zaslúžiť si 

DNA 
/di: en 'eI/ 

deoxyribonukleová 
kyselina (prenášač 
genetickej informácie) 

forbid /f@'bId/ nedovoliť; zakázať 

honour /Án@/ ctiť; uznávať; rešpektovať 

initially /I'nISlI/ spočiatku; najprv 

ironically /aI'rÁnIklI/ paradoxne; irónia osudu 

nuclear fission /nju:kli@ 'fIS@n/ jadrové štiepenie 

persuade /p@'sweId/ presvedčiť; presviedčať 

prejudice /predZ@dIs/ predsudok 

pulsar /pölsA:/ pulzar (druh malej hviezdy) 

recognition 
/rek@g'nIS@n/ 

uznanie; ocenenie; 
pochvala 

be worth 
/wÆ:T/ 

(be~) mať hodnotu; stáť za 
(čo) 

Unit 7 Lesson 3 

They couldn’t ring up a doctor 
bus conductor /bös k@n'dökt@/ sprievodca autobusu 

call back /kO:l 'b{k/ zavolať naspäť 

cut off /köt 'Áf/ odpojený 

decade /dekeId/ dekáda; desaťročie 

emphasis /emf@sIs/ dôraz 

engaged /IÎ'geIdZd/ zasnúbený 

entrepreneur /entr@pr@'nÆ:/ podnikateľ; obchodník 

go on (= continue) /g@U 'Án/ pokračovať 

go up (= rise) /g@U 'öp/ rásť 

hold on /h@Uld 'Án/ počkať (pri telefonovaní) 

kick off /kIk 'Áf/ začať 

landline /l{ndlaIn/ pevná linka 

line /laIn/ linka; telefonické spojenie 

make a deal 
/meIk @ 'di:l/ 

dohodnúť sa; uzavrieť 
dohodu/obchod 

means (= way) /mi:nz/ spôsob 

ownership /@Un@SIp/ vlastníctvo 

pass on 
/pA:s 'Án/ 

odovzdať; poslať ďalej; 
postúpiť (niekomu niečo) 

pick up 
/pIk 'öp/ 

zachytiť; vyzdvihnúť 
(niekoho, niečo) 

put through /pUt 'Tru:/ prepojiť/spojiť (telefonicky) 

put up (= build) /pUt 'öp/ postaviť 

revolution /rev@'lu:S@n/ revolúcia 

ring up /rIÎ 'öp/ zatelefonovať 

social 
/s@USl/ 

spoločenský; sociálny; 
formálny 

sociologist /s@UsI'Ál@dZIst/ sociológ 

speed up /spi:d 'öp/ zrýchliť (sa); urýchliť (sa) 

street vendor /stri:t vend@/ pouličný predajca 

subscriber /s@b'skraIb@/ odberateľ 

subscription 
/s@b'skrIpS@n/ 

zmluvy o predplatnom; 
predplatné 

telecommunication
s 

/telik@"mju:nI'keI
S@nz/ 

telekomunikácie 

tower /taU@/ veža 

transfer 
/tr{ns'fÆ:/ 

uhradiť (peniaze); 
premiestniť; presunúť 

transform /tr{ns'fO:m/ (z/pre)meniť sa (na niečo) 

user /ju:z@/ užívateľ 

Unit 7 Lesson 4 – Integrated Skills 

Discussing languages 
dialect /daI@lekt/ nárečie; dialekt 

die out /daI 'aUt/ zaniknúť; vyhynúť 
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disaster 
/dI'za:st@/ 

pohroma; katastrófa; 
nešťastie 

extinction /Ik'stIÎkSn/ vyhynutie; vymretie 

fluent /flu:@nt/ plynulý 

growth /gr@UT/ nárast 

half a dozen /hA:f @ 'dözn/ pol tucta 

increasingly /In'kri:sIÎli/ stále viac; viac a viac 

killer /kIl@/ zabijak 

linguist /lIÎgwIst/ jazykovedec; lingvista 

minority /maI'nÁr@ti/ menšina 

murder /mÆ:d@/ vražda 

policy 
/pÁl@si/ 

politika (napr. vládna); 
postoj k (niečomu) 

recreate /ri:kri'eIt/ znovu vytvoriť; obnoviť 

replay /ri:'pleI/ prehrať; prehrávať 

retell /ri:'tel/ prerozprávať 

rewrite /ri:'raIt/ prepísať 

status /steIt@s/ postavenie 

term (= 
word/phrase) /tÆ:m/ 

termín; slovo; fráza 

Unit 7 - Culture 
appearance /@'pI@r@ns/ výzor; vzhľad 

block /blÁk/ blokovať 

brainstorm 
/breInstO:m/ 

hľadať nové 
nápady/riešenia (pri 
diskusii) 

combination /kÁmbI'neISn/ spojenie; kombinácia 

creative /kri'eItIv/ tvorivý 

creativity /kri:eI'tIv@ti/ kreativita; tvorivosť 

criticism /krItIsIsm/ kritika 

defensive 
/dI'fensIv/ 

nepriebojný; neistý; 
obranný 

dialogue /daI@lÁg/ rozhovor; dialóg 

distinctive /dI'stIÎktIv/ výrazný; charakteristický 

evaluation 
/I"v{lju'eIS@n/ 

(o)hodnotenie; 
vyhodnotenie 

jot down /dZÁt 'daUn/ poznamenať si (na papier) 

message board /mesIdZ bO:d/ vývesná tabuľa; nástenka 

mix and match /mIks @n 'm{tS/ kombinovať 

note down /n@Ut 'daUn/ zapísať si; poznamenať si 

option /ÁpS@n/ možnosť voľby 

personally /pÆ:s@n@lI/ osobne 

post (on message 
board) /p@Ust/ 

vyvesiť (na nástenku) 

rearrange /ri:@'reIndZ/ preskupiť; usporiadať 

reflect /rI'flekt/ odrážať; vyjadrovať 

softly lit /sÁftli 'lIt/ tlmene osvietený 

stuck /stök/ (be ~) byť zaseknutý 

take care 
/teIk 'ke@/ 

dbať (na niečo); starať sa 
(o niekoho); opatrovať (sa) 

take notes /teIk 'n@Uts/ robiť si poznámky 

under the weather 
/önd@ D@ 'weD@/ 

cítiť sa pod psa; nebyť vo 
svojej koži; necítiť sa 
dobre 

untidy /ön'taIdi/ neupravený; nedbalý 

value /v{lju:/ cena; hodnota; ceniť si 

well lit /wel 'lIt/ dobre osvietený 

Unit 8 – Making the grade 

Lesson 1 – He wasn’t able to get a job 
admire /@d'maI@/ obdivovať 

approved school 
/@'pru:vd sku:l/ 

nápravné zariadenie pre 
mladistvých delikventov 

band /b{nd/ kapela; skupina 

classical /kl{sIkl/ klasická; vážna (hudba) 

concerto 
/k@n'tSe@t@U/ 

koncert (pre sólový nástroj 
ap.) 

confession /k@n'feS@n/ priznanie 

crumble 
/krömbl/ 

ovocný mrveničkový 
múčnik 

drag 
/dr{g/ 

prinútiť (od)ísť (niekam);  
vliecť; vláčiť; ťahať 

educate /edjUkeIt/ vzdelávať; vychovávať 

entrance 
exam(ination) /entr@ns Ig"z{m/ 

vstupná skúška 

equation /I'kweIZn/ rovnica 

explore /Ik'splO:/ (pre)skúmať; prebádať 

fairly (= quite) /fe@li/ dosť; celkom 

fan /f{n/ fanúšik 

instant /Inst@nt/ okamžitý 

institute /InstItju:t/ inštitút; ústav 

lazy /leIzi/ lenivý 

mentally /ment@li/ psychicky, mentálne 

opera /Ápr@/ opera 

physics /fIzIks/ fyzika 

poetry /p@U@tri/ poézia 

prize-winner /praIz wIn@/ víťaz ceny 

quantity /kwÁnt@ti/ množstvo 

red tape /red 'teIp/ byrokracia; úradný šimeľ 

relativity /rel@'tIv@ti/ relativita (vzájomný vzťah) 

symphony /sImf@ni/ symfónia 

totally /t@Utvli/ úplne; celkom 

twin /twIn/ dvojča 

youth 
/ju:T/ 

mládežnícky; mládež; 
mladosť 

Unit 8 Lesson 2 

She needn’t have worried 

alarm 
/@'lA:m/ 

poplach; alarm (poplašné 
zariadenie) 

chill-out /tSIl aUt/ oddychový; relaxačný 

classwork /klA:swÆ:k/ práca v triede 

comfort /kömf@t/ pohodlie 

fees (n pl) /fi:z/ poplatky 

have children /h{v 'tSIldr@n/ mať deti 

interactive /Int@r'{ktIv/ interaktívny 

lock /lÁk/ zámka/zámok; (u)zamknúť 

national curriculum /n{S@nl 
k@'rIkjUl@m/ 

národné učebné osnovy 

primary /praIm@ri/ základná (škola) 

school rules (n pl) /sku:l 'ru:lz/ školské pravidlá 

secondary /sek@ndri/ stredná (škola) 

solar system /s@Ul@ sIst@m/ solárny systém 

spreadsheet 
/spredSi:t/ 

tabuľkový kalkulátor; 
pracovný hárok (na PC) 

submarine /söbm@ri:n/ ponorka 

timetable 
/taImteIbl/ 

rozvrh hodín (v škole); 
cestovný/letový poriadok 

uniform /ju:nIfO:m/ uniforma 

whiteboard 
/waItbO:d/ 

(biela) tabuľa (napr. 
interaktívna) 

Unit 8 Lesson 3 

It made me feel great 
As far as I'm 
concerned. /k@n'sÆ:nd/ 

pokiaľ ide o mňa; čo sa 
mňa týka 
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cash 
/k{S/ 

hotovosť; preplatiť (napr. 
šek) 

chord /kO:d/ akord 

couple (of) /köpl/ pár; zopár 

drive mad 
/draIv 'm{d/ 

priviesť (niekoho) k 
šialenstvu 

finger pick /fIÎg@ pIk/ vybrnkávať 

gig 
/gIg/ 

živé 
vystúpenie/predstavenie 

gimmick 
/gImIk/ 

trik; zlepšovák (na 
upútanie pozornosti) 

hum 
/höm/ 

pomrnkávať si; hundrať si 
(melódiu); bzučať 

influence /InflU@ns/ vplyv; autorita; ovplyvniť 

It's up to you. /öp t@ 'ju:/ Záleží to od teba. 

lyrics (n pl) /lIrIks/ text; lyrika (piesne) 

Practice makes 
perfect. /pr{ktIs/pÆ:fIkt/ 

Cvičenie robí majstra. 

round the clock /raUnd D@ 'klÁk/ celý deň 

songwriter /sÁÎraIt@/ autor piesní 

take shape 
/teIk 'SeIp/ 

vyvíjať sa; dostávať 
konečnú podobu 

tune /tju:n/ melódia; (na)ladiť 

Unit 8 Lesson 4 – Integrated Skills 

Making an application 
accommodation /@"kAm@'deISn/ ubytovanie 

aftershave /'A:ft@"SeIv/ voda po holení 

applicant /{plIk@nt/ žiadateľ; uchádzač 

application (for a 
job) /{plI'keIS@n/ 

žiadosť (o prácu) 

carelessness /ke@l@sn@s/ nedbalosť; ľahostajnosť 

certificate /sÆ:'tIfIk@t/ certifikát; vysvedčenie 

cleverness 
/klev@n@s/ 

bystrosť; inteligencia; 
šikovnosť 

conservation 
/kÁns@'veIS@n/ 

ochrana (životného 
prostredia); udržovanie; 
konzervácia 

endangered /In'deInZ@d/ ohrozený 

expedition /eksp@'dISn/ výprava; expedícia 

fitness 
/fItn@s/ 

telesná kondícia; 
spôsobilosť 

fundraise 
/föndreIz/ 

zhromažďovať 
financie/robiť zbierku 
(dobrovoľné dary) 

make a 
contribution /kÁntrI'bju:S@n/ 

prispieť 

mother tongue /möD@ töÎ/ materinský jazyk 

nature reserve 
/neItS@ rI"zÆ:v/ 

(chránená) prírodná 
rezervácia 

perfume /pÆ:fju:m/ voňavka; parfum 

sadness /s{dn@s/ smútok 

short-term /SO:t tÆ:m/ krátkodobý 

single (≠ married) /sIÎgl/ slobodný/á 

swimmer /swIm@/ plavec 

thoughtfulness 
/TO:tfln@s/ 

ohľaduplnosť; pozornosť (k 
niekomu) 

usefulness /ju:sfln@s/ užitočnosť 

visualise 
/vIZu@laIz/ 

predstaviť si; vyvolať si 
obraz (v mysli) 

volunteer /vÁl@n'tI@/ dobrovoľník 

volunteer 
/vÁl@n'tI@/ 

prihlásiť sa dobrovoľne; 
prihlásiť sa na prácu 
dobrovoľníka 

Unit 8 – Inspiration Extra! 
classroom /klA:sru:m/ trieda; učebňa 

Review Units 7 - 8 
8r rebuild /ri:'bIld/ znova postaviť; prestavať 

 


