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F ILE 1 

1A
Vocabulary Bank

Food and restaurants 
baked /beIkt/ pečený 

beans /bi;nz/ fazuľa 
boiled /bOIld/ varený 

dessert /dI"z3;t/ zákusok, dezert 

duck /dVk/ kačica 

fish /fIS/ ryba 

fork /fO;k/ vidlička 

fresh /freS/ čerstvý 

fried /fraId/ vyprážaný 

frozen /"fr@Uzn/ (z)mrazený 

fruit /fru;t/ ovocie 

glass /glA;s/ pohár 

grilled /grIld/ grilovaný 

home-made /h@Um meId/ domáci, 

domácky vyrobený 

knife /naIf/ nôž 

lettuce /"letIs/ šalát 

low-fat /l@U f&t/ nízkotučný 

main course /meIn kO;s/ hlavný chod 

meat /mi;t/ mäso 

napkin /"n&pkIn/ obrúsok 

peaches /"pi;tSIz/ broskyne 

pepper /"pep@/ čierne korenie 

plate /pleIt/ tanier 

prawn /prO;n/ garnát, kreveta 

raw /rO;/ surový 

roast /r@Ust/ piecť (mäso) 

salmon /"s&m@n/ losos 

salt /sQlt/ soľ 

sausages /"sQsIdZIz/ párky, klobásy 

seafood /"si;fu;d/ plody mora 

serviette /s3;"vjet/ obrúsok  

spicy /"spaIsi/ korenistý 

spoon /spu;n/ lyžica 

starter /"stA;t@/ predkrm 

steamed /sti;md/ dusený, varený v pare 

strawberries /"strO;brIz/ jahody 

sweet /swi;t/ sladký 

takeaway /"teIk@weI/ teplé jedlo, ktoré 

si berieme so sebou z reštaurácie 

vegetables /"vedZt@blz/ zelenina

More Words to Learn 
bowl /b@Ul/ misa 

dish /dIS/ jedlo, pokrm, chod 

eat out /i;t aUt/ jesť v reštaurácii alebo 

mim domu 

fat /f&t/ tuk, tučný 

heat up /hi;t Vp/ rozpáliť, rozohriať 

honey /"hVni/ med 

portion /"pO;Sn/ porcia 

soup /su;p/ polievka 

stew /stju;/ dusiť mäso 

wholemeal /"h@Ulmi;l/ celozrnný

More Words in 1A 
abroad /@"brO;d/ cudzina, zahraničie, 

do cudziny 

admit /@d"mIt/ pripustiť, uznať 

amount /@"maUnt/ množstvo 

atmosphere /"&tm@sfI@/ atmosféra 

be addicted (to sth) /bi @"dIktId/ byť 

závislý 

bee /bi;/ včela 

canteen /k&n"ti;n/ jedáleň 

cereal /"sI@ri@l/ cereálie, potraviny 

z obilnín 

chef /Sef/ šéfkuchár 

colleague /"kQli;g/ kolega 

cut down (on sth) /kVt daUn Qn/ znížiť, 

zmenšiť, omedziť (spotrebu, činnosť) 

cut (sth) out /kVt aUt/ vyrezať, vykrojiť 

diet /"daI@t/ strava, diéta 

fashionable /"f&Sn@bl/ módny 

fast food /fA;st fu;d/ rýchle 

občerstvenie 

favourite /"feIv@rIt/ obľúbený 

feel down /fi;l daUn/ cítiť sa na dne 

follow /"fQl@U/ nasledovať, sledovať 

fuel /"fju;@l/ palivo, benzín 

get better /get "bet@/ lepšiť sa, 

zlepšovať sa 

healthy /"helTi/ zdravý 

hungry /"hVNgri/ hladný 

improve /Im"pru;v/ zlepšiť, zdokonaliť sa 

liquid /"lIkwId/ tekutina, tekutý 

meal /mi;l/ (denné) jedlo 

miss (sth) /mIs/ chýbať, zmeškať 

plant /plA;nt/ rastlina, zasadiť 

pleasure /"pleZ@/ potešenie 

price /praIs/ cena 

proper /"prQp@/ riadny, vhodný  

pub /pVb/ krčma 

quantity /"kwQnt@ti/ množstvo 

rare /re@/ vzácny, zriedkavý, surový 

ready-cooked /"redi kUkt/ vopred 

pripravený, predvarený 

recommend /rek@"mend/ odporučiť 

relationship /rI"leISnSIp/ vzťah 

salad /"s&l@d/ šalát 

service /"s3;vIs/ služba 

snack /sn&k/ rýchle občerstvenie 

strict /strIkt/ prísny 

sweet tooth /swi;t tu;T/ maškrtník   

talent /"t&l@nt/ talent, nadanie 

typical /"tIpIkl/ typický 

unhealthy /Vn"helTi/ nezdravý 

variety /v@"raI@ti/ rozmanitosť, 

rôznorodosť 
vegetarian /vedZ@"te@ri@n/ vegetarián 

well done / wel dVn/ dobre prepečený 

westernized /"west@naIzd/ kopírujíci 

Západ 

worry (about sth) /"wVri/ robiť si 

starosti

1B
Vocabulary Bank

Sport 
beat /bi;t/ poraziť 
captain /"k&ptIn/ kapitán 
circuit /"s3;kIt/ okruh 
coach /k@UtS/ tréner 
course /kO;s/ ihrisko (golfové), 
závodiko, dráha 
court /kO;t/ kurt 
draw /drO;/ remíza, nerozhodný 
výsledek, (vy)losovať 
fan /f&n/ fanúšik 
get fit /get fIt/ dostať sa do kondície
get injured /get "IndZ@d/ zraniť sa 
lose /lu;z/ prehrať 
pitch /pItS/ (futbalové) ihrisko
play /pleI/ hrať, hra 
player /"pleI@/ hráč 
pool /pu;l/ bazén 
referee /ref@"ri;/ rozhodca 
score /skO;/ dať gól, skórovať, výsledok 
slope /sl@Up/ svah 
spectator /spek"teIt@/ divák 
stadium /"steIdi@m/ štadión 
sports hall /spO;ts hO;l/ športová hala 
team /ti;m/ tím, družstvo 
track /tr&k/ trať, dráha 
train /treIn/ trénovať 
warm up /wO;m Vp/ zahriať, 
zahrievacie kolo 
win /wIn/ vyhrať

More Words to Learn 
ban /b&n/ zakázať 

career /k@"rI@/ kariéra 

cheat /tSi;t/ podvádzať 

crowd /kraUd/ zástup, dav 

jockey /"dZQki/ žokej 

protest /pr@"test/ protest, 

protestovať 

race /reIs/ preteky, súťaž 
retire /rI"taI@/ odíjsť do dôchodku 

sword /sO;d/ meč 

TV commentator /ti; "vi; 
"kQm@nteIt@/ televízny komentátor

More Words in 1B 
accident /"&ksId@nt/ nehoda 

adjust /@"dZVst/ nastaviť, upraviť 

anecdote /"&nIkd@Ut/ anekdota, vtip 

celebrity /s@"lebr@ti/ slávna osobnosť 

cheer /tSI@/ povzbudzovať, fandiť 

compete /k@m"pi;t/ súťažiť 

complicated /"kQmplIkeItId/ 
komplikovaný, zložitý 

decision /dI"sIZn/ rozhodnutie 

depression /dI"preSn/ depresia

disadvantage /dIs@d"vA;ntIdZ/ 
nevýhoda 
discover /dIs"kVv@/ objaviť 

discovery /dIs"kVv@ri/ objav
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disgrace /dIs"greIs/ hanba, 

škandál

drop (sth) /drQp/ (u)pustiť 

even /"i;vn/ dokonca 

examine /Ig"z&mIn/ skúšať 

exception /Ik"sepSn/ výnimka 

exciting /Ik"saItIN/ vzrušujúci 

experience /Ik"spI@ri@ns/ skúsenosť, 

zážitok 

fail /feIl/ prepadnúť, neuspieť, zlyhanie 

failure /"feIlj@/ neúspech 

fair /fe@/ regulérny, spravodlivý 

fall over /fO;l "@Uv@/ podknúť sa, 

spadnúť 

famous /"feIm@s/ slávny 

foul /faUl/ faul 

glamour /"gl&m@/ kúzlo, pôvab, 

príťažlivosť 

loss /lQs/ prehra, porážka 

optional /"QpS@nl/ voliteľný, nepovinný 

pain /peIn/ bolesť 

partly /"pA;tli/ čiastočne 

peak /pi;k/ vrchol 

pick /pIk/ vybrať (si), zvoliť 

physical education /"fIzIkl edZu"keISn/ 
telesná výchova 

pretend /prI"tend/ predstierať 

professional /pr@"feS@nl/ profesionál, 

profesionálny 

recognition /rek@g"nISn/ uznanie, 

rozpoznanie 

recover /rI"kVv@/ uzdraviť sa, 

spamätať sa 

retirement /rI"taI@m@nt/ dôchodok 

stand out /st&nd aUt/ vynikať, 

vyčnievať 

touch /tVtS/ dotyk, dotknúť sa 

trophy /"tr@Ufi/ trofej, pohár

1C
Vocabulary Bank

Personality 
affectionate /@"fekS@n@t/ milujúci 

aggressive /@"gresIv/ agresívny 

ambitious /&m"bIS@s/ ambiciózny 

bossy /"bQsi/ panovačný 

charming /"tSA;mIN/ okúzľujúci 

clever /"klev@/ múdry, šikovný 
competitive /k@m"pet@tIv/ súťaživý 

dishonest /dIs"QnIst/ nepoctivý 

disorganized /dIs"O;g@naIzd/ 
neusporiadaný, chaotický 

extrovert /"ekstr@v3;t/ extrovertný 

friendly /"frendli/ priateľský 

generous /"dZen@r@s/ štedrý 

hardworking /hA;d "w3;kIN/ usilovný 

honest /"QnIst/ čestný 

imaginative /I"m&dZIn@tIv/ nápaditý, 

vynaliezavý 

impatient /Im"peISient/ netrpezlivý 

independent /IndI"pend@nt/ nezávislý

insecure /InsI"kjU@/ neistý 

insensitive/In"sens@tIv/ necitlivý 

irresponsible /IrI"spQns@bl/ 
nezodpovedný 

jealous /"dZel@s/ žiarlivý 

kind /kaInd/ láskavý, milý 

lazy /"leIzi/ lenivý 

manipulative /m@"nIpj@l@tIv/ 
manipulujúci 

mean /mi;n/ lakomý, skúpy 

moody /"mu;di/ náladový 

organized /"O;g@naIzd/ zorganizovaný 

patient /"peISnt/ trpezlivý 

quiet /"kwaI@t/ tichý 

reliable /rI"laI@bl/ spoľahlivý 

responsible /rI"spQns@bl/ zodpovedný 

self-confident /self "kQnfId@nt/ 
sebavedomý 

selfish /"selfIS/ sebecký 

sensible /"sens@bl/ rozumný 

sensitive /"sens@tIv/ citlivý 

shy /SaI/ plachý, hanblivý 

sociable /"s@US@bl/ spoločenský 

spoilt /spOIlt/ rozmaznaný 

stupid /"stju;pId/ hlúpy 

talkative /"tO;k@tIv/ zhovorčivý 

tidy /"taIdi/ poriadkumilovný 

unambitious /Vn&m"bIS@s/ skromný, 

nectižiadostivý 

unfriendly /Vn"frendli/ nevľúdny, 

nepriteľský 

unimaginative /VnI"m&dZIn@tIv/ 
bez fantázie, nenápaditý, suchopádny 

unkind /Vn"kaInd/ nevľúdny, 

neprívetivý 

unreliable /VnrI"laI@bl/ 
nespoľahlivý 

unselfish /Vn"selfIS/ nesebecký 

unsociable /Vn"s@US@bl/ 
nespoločenský 

untidy /Vn"taIdi/ neporiadny 

More Words to Learn 
age gap /eIdZ g&p/ vekový rozdiel 

bite /baIt/ (u)hryznúť, (po)štípať 

blame /bleIm/ viniť, obviňovať, 

vina, previnenie 

close /kl@Us/ blízky, dôverný, blízko 

cool /ku;l/ chladný, kľudný, 

rozvážny, v pohode 

generation /dZen@"reISn/ generácia 

kids /kIdz/ deti 

make up (after an argument) 
/meIk Vp/  udobriť sa (po hádke) 
pinch /pIntS/ uštipnúť, uštipnutie 

shape /SeIp/ tvar, forma, stav

More Words in 1C 
according to /@"kO;dIN t@/ podľa 
advantage /@d"vA;ntIdZ/ výhoda 

affect /@"fect/ ovplyvniť, pôsobiť 

(na)

awful /"O;fl/ strašný, hrozný 

coat /k@Ut/ kabát, plášť 

couple /"kVpl/ pár 

cousin /"kVzn/ bratanec, sesternica 

crash /kr&S/ zrážka, havária, naraziť, 

zrútiť sa 

criticize (sb) /"krItIsaIz/ kritizovať 

deaf /def/ hluchý 

defend (sb) /dI"fend/ brániť, chrániť 

(niekoho) 

definitely /"defIn@tli/ určite, rozhodne 

description /dIs"krIpSn/ opis 

divorce /dI"vO;s/ rozviesť (sa), rozvod 

earn money /3;n "mVni/ zarábať
peniaze 

extended /Ik"stendId/ rozľahlý, 

rozsiahly 

founder /"faUnd@/ zakladateľ

great-grandparents /greIt

guest /gest/ hosť 

príbuzní zo strany manžela/ manželky 

narrow /"n&r@U/ úzky 

nephew /"nefju;/ synovec 

nervous /"n3;v@s/ nervózny 

niece /ni;s/ neter 

nuclear family /"nju;kli@ "f&m@li/ 
najbližšia rodina (rodičia a deti) 

offer /"Qf@/ ponúknuť, ponuka 

only child /"@Unli tSaIld/ jedináčik 

position /p@"zISn/ pozícia, postavenie 

prediction /prI"dIkSn/ predpoveď, 

proroctvo 

promise /"prQmIs/ sľub, sľúbiť
promote /pr@"m@Ut/ povýšiť, 

podporovať 

relationship /rI"leISnSIp/ vzťah 

relative /"rel@tIv/ príbuzný 

research /rI"s3;tS, "ri;s3;tS/ výskum 

reunion /ri;"ju;ni@n/ stretnutie, 

stretávka 

single-parent /"sINgl "pe@r@nt/ 
slobodná matka, slobodný otec 

spiky /"spaIki/ ostnatý, ostrý 

stepmother /"stepmVD@/ nevlastná 

matka, macocha 

still /stIl/ doposiaľ, ešte stále, tichý 

teenager /"ti;neIdZ@/ -násťročný, 

dospievajúci chlapec/dievča 

thin /TIn/ tenký, štíhlý, chudý 

top /tQp/ vrchol, horný 

truth /tru;T/ pravda 

wide /waId/ široký
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generous /"dZen@r@s/ štedrý 

"gr&npe@r@nts/ praprarodičia 

half-brother /hA;f "brVD@/ nevlastný 

brat (jeden z rodičov je spoločný) 

in-laws /"InlO;z/ svokor a svokra, 



F ILE 2 

2A
Vocabulary Bank

Money 
be worth /bI w3;T/ mať 

cenu, stáť za 

borrow /"bQr@U/ požičať (si) 

can’t afford /kA;nt @"fO;d/ nemôcť 

si dovoliť 

cash machine /k&S m@"Si;n/ bankomat 

charge /tSA;dZ/ účtovať 

coin /kOIn/ mince 

cost /kQst/ cena, náklady, stáť (o cene) 

earn /3;n/ zarábať 
inherit /In"herIt/ zdediť 

invest /In"vest/ investovať 

lend /lend/ požičať 

loan /l@Un/ pôžička 

mortgage /"mO;gIdZ/ hypotéka 

note /n@Ut/ bankovka, poznámka 

owe /@U/ dlhovať 

salary /"s&l@ri/ plat 

save /seIv/ (u)šetriť 

take out /teIk aUt/ vybrať (si), nechať 

si preplatiť 

tax /t&ks/ daň 

waste /wW eIst/ mrhať, plytvať 

More Words to Learn 
apart from /@"pA;t fr@m/ okrem, 

s výnimkou 

belongings /bI"lQNINz/ majetok, veci 

give away (money, etc.) /gIv @"weI/ 
rozdať, darovať 

give up (e.g. smoking) /gIv Vp/ 
prestať (napr. s fajčením)

own /@Un/ vlastniť 

set up (e.g. a business) /set Vp/ 
začať podnikať 

throw away /Tr@U @"weI/ premárniť, 

premeškať, vyhodiť 

toothpaste /"tu;TpeIst/ zubná pasta 

turn up (=  appear, arrive) /t3;n Vp/ 
objaviť sa 

wealthy /"welTi/ bohatý, zámožný

More Words in 2A 
approximately /@"prQksIm@tli/ približne 

argument /"A;gjum@nt/ hádka, 

diskusia, argument 

average /"&v@rIdZ/ priemerný 

bill /bIl/ účet, účtenka 

blow /bl@U/ fúkať, viať 

broke /br@Uk/ na mizine, na dne 

contacts /"kQnt&kts/ kontakty 

credit card /"kredIt kA;d/ kreditná 

karta 

equally /"i;kw@li/ rovnako 

estimate /"estImeIt/ odhad, odhadnúť, 

odhadnutie 

flat /fl&t/ byt

greedy /"gri;di/ nenásytný 

increase /"INkri;s/ nárast, stúpať 

judge (sb) /dZVdZ/ súdiť, posudzovať, 

posúdiť 

ladder /"l&d@/ rebrík 

look after /lUk "A;ft@/ opatrovať, starať 

sa o 

lorry /"lQri/ nákladné auto 

mall /mO;l/ nákupné centrum 

management /"m&nIdZm@nt/ 
riadenie, vedenie, správa 

mistake /mIs"teIk/ chyba 

pay rise /peI raIz/ zvýšenie platu 

possessions /p@"zeSnz/ majetok, 

vlastníctvo 

questionnaire /kwestS@"ne@/ dotazník 

rob /rQb/ olúpiť, okradnúť, vylúpiť 

several /"sevr@l/ niekoľko 

spend /spend/ utratiť, utrácať 

(peniaze), stráviť, tráviť (čas) 

swap /swQp/ vymeniť, výmena 

union /"ju;ni@n/ spojenie, zjednotenie, 

združenie, únia, zväz 

wallet /"wQlIt/ peňaženka (pánska)

2B
More Words to Learn 
apes /eIps/ opice 

apply for (a job) /@"plaI f@/ požiadať 

o (miesto, prácu) 

deep /di;p/ hlboký 

ill-treated /Il "tri;tId/ zneužívaný 

rescue /"reskju;/ zachrániť 

social life /"s@USl laIf/ spoločenský

život 

take time off /teIk taIm Qf/ vziať 

si voľno 

tourist guide /"tU@rIst gaId/ turistický 

sprievodca 

trivial /"trIvi@l/ bezvýznamný, 

nedôležitý, banálny, triviálny 

‘the tube’ (= London underground) 
/D@ tju;b/ londýnske metro

More Words in 2B 
afraid /@"freId/ obávať sa 

amazing /@"meIzIN/ úžasný, ohromujúci 

angry /"&Ngri/ rozčúlený, naštvaný 

blazing /"bleIzIN/ pražiaci (slnko), 

zúrivý (hádka) 

boiling /"bOIlIN/ veľké teplo, vriaci, 

chain store /"tSeIn stO;/ filiálka, 

predajňa 

club /klVb/ klub 

culture /"kVltS@/ kultúra 

delicious /dI"lIS@s/ lahodný, skvelý 

dirty /"d3;ti/ špinavý 

enormous /I"nO;m@s/ obrovský, 

nesmierny 

exhausted /Ig"zO;stId/ vyčerpaný

filthy /"fIlTi/  špinavý, hnusný, 

zamazaný

freezing /"fri;zIN/ mrzne, mrazivý 

furious /"fjU@ri@s/ zúrivý, 

rozzúrený 

horrible /"hQr@bl/ strašný, hrozný 

keeper /"ki;p@/ ošetrovateľ (v ZOO) 

mad /m&d/ šialený 

manager /"m&nIdZ@/ manažér, 

vedúci, riaditeľ 
primary school /"praIm@ri sku;l/ 
základná škola 

properly /"prQp@li/ riadne, 

poctivo 

rescue /"reskju;/ zachrániť 

starving /"stA;vIN/ hladujúci 

tasty /"teIsti/ chutný 

terrified /"terIfaId/ vystrašený, 

vydesený 

tiny /"taIni/ malý, drobný 

tired /"taI@d/ unavený 

year off /jI@ Qf/ ročné voľno

2C
Vocabulary Bank

Transport and travel 
aisle /aIl/ ulička (v lietadle) 

baggage reclaim /"b&gIdZ "ri;kleIm/ 
výdajňa batožiny 

bike /baIk/ bicykel 
boarding card /"bO;dIN kA;d/ 
palubný lístok 

car /kA;/ auto 

car park /"kA; pA;k/ parkoviko

carriage /"k&rIdZ/ vagón 

(suit) case /"su;tkeIs/ kufor 
check-in desk /"tSek In desk/ 
odbavovacia prepážka (na letisku)

coach /k@UtS/ autobus 

crash /kr&S/ zrážka, nehoda 

cycle lane /"saIkl leIn/ pruh pre 

cyklistov 

(parking) fine /("pA;kIN) faIn/ 
pokuta (za zlé parkovanie) 

flight /flaIt/ let 

gate /geIt/ brána, príchod k lietadlám 

helmet /"helmIt/ helma 

journey /"dZ3;ni/ cesta 

land /l&nd/ súš, pevnina, zem, pristáť 

lorry /"lQrI/ nákladné auto 

luggage /"lVgIdZ/ batožina
motorbike /"m@Ut@baIk/ motocykel 

motorway /"m@Ut@weI/ diaľnica 

pedestrian area /p@"destri@n "e@ri@/ 
pešia zóna 

petrol station /"petr@l "steISn/ čerpacia 

stanica 

platform /"pl&tfO;m/ nástupište 

public transport /"pVblIk "tr&nspO;t/ 
verejná/hromadná doprava
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railway station /"reIlweI 
"steISn/ vlaková stanica 

road works /"r@Udw3;ks/ práce na ceste 

rush hour /rVS "aU@/ dopravná  špička 

scooter /"sku;t@/ skúter 

seat belt /"si;t belt/ bezpečnostný pás 

speed limit /spi;d "lImIt/ obmedzená 

rýchlosť 

take off /teIk Qf/ odletieť, vzlietnuť 

taxi rank /"t&ksi r&Nk/ stanovisko áut, 

taxi 

the underground /Di "Vnd@graUnd/ 
metro 

ticket office /"tIkIt "QfIs/ predajňa 

vstupeniek 

traffic jam /"tr&fIk dZ&m/ dopravná 

zápcha 

traffic lights /"tr&fIk laIts/ semafóry 

tram /tr&m/ električka 
travel /"tr&vl/ cestovať 

trip /trIp/ výlet 

van /v&n/ dodávka

More Words to Learn 
convenient /k@n"vi;ni@nt/ pohodlný, 

vhodný 

exit (sign) /"eksIt/ exit, zjazd z dial-

nice (značka) 

ferry /"feri/ trajekt, prevoz 

scenery /"si;n@ri/ scenéria, príroda 

security (check) /sI"kjU@r@ti/ 
bezpečnostná (prehliadka) 

service station /"s3;vIs "steISn/ 
benzínová stanica 

tunnel /"tVnl/ tunel 

whole /h@Ul/ celý

More Words in 2C 
ages /"eIdZIz/ veky, roky 

ahead of /@"hed @v/ pred (kým/čím, 

miestne) 

bright /braIt/ jasný 

buffet car /"bUfeI kA;/ jedálenský vozeň 

can (of drink) /k&n/ plechovka (nápoja) 

cyclist /"saIklIst/ cyklista 

dangerous /"deIndZ@r@s/ nebezpečný 

distraction /dI"str&kSn/ rozptýlenie, 

rozptyľovanie, odlákanie pozornosti 

exciting /Ik"saItIN/ vzrušujúci 

expert /"eksp3;t/ expert, odborník 

farmhouse /"fA;mhaUs/ farma 

fast /fA;st/ rýchly, rýchlo 

fill up /fIl Vp/ naplniť, natankovať 

out of breath /aUt @v "breT/ bez dychu 

packet of crisps /"p&kIt @v krIsps/ 
balíček chrumiek 

passenger /"p&sIndZ@/ cestujúci 

pay attention /peI @"tenSn/ dávať pozor, 

venovať pozornosť 

queue /kju;/ rad, čakať v rade 

quick /kwIk/ rýchly

race /reIs/ preteky 

safe /seIf/ bezpečný 

safety /"seIfti/ bezpečnosť 

schedule /"Sedju;l/ rozvrh, cestovný 

poriadok 

seat /si;t/ sedadlo 

set off (on a journey) /set Q f/ vydať sa 

(na cestu) 

smooth /smu;D/ hladký 

soon /su;n/ skoro 

stressed /strest/ v strese, pod tlakom 

unfamiliar /Vnf@"mIli@/ cudzí, 

neznámy, neoboznámený s čím 

wheel /wi;l/ koleso, volant

F ILE  3 A
More Words to Learn 
complain (about sth) /k@m"pleIn/ 
sťažovať sa (na niečo) 

crazy /"kreIzi/ bláznivý 

disgusting /dIs"gVstIN/ nechutný 

do (sb) a favour /du; @ "feIv@/ 
urobiť (niekomu) láskavosť 

mad /m&d/ bláznivý, šialený 

pour (a drink) /pO;/ naliať (nápoj) 

step on (sb’s foot) /step Qn/ stúpiť

(niekomu na nohu) 

swallow /"swQl@U/ prehĺtať, polykať 

translate (into) /tr&ns"leIt/ preložiť (do)

More Words in 3A
(a) date /deIt/ schôdzka, rande 

agreement /@"gri;m@nt/ dohoda, 

dojednanie, 

allowed /@"laUd/ povolený 

annoy (sb) /@"nOI/ vadiť, ísť na nervy 

apart from /@"pA;t fr@m/ okrem 

argue /"A;gju;/ hádať sa 

busy /"bIzi/ zaneprázdnený, rušný 

call back /kO;l b&k/ zavolať späť
cheek /tSI;k/ tvár, líce 

compare /k@m"pe@/ porovnať 

dial /"daI@l/ vytočiť (telefónne číslo) 

direct /d@"rekt, dI-, daI-/priamy, priamo 

engaged /In"geIdZd/ obsadený, zadaný, 

zasnúbený 

fail (an exam) /feIl/ prepadnúť

(zo skúšky) 

flavouring /"fleIv@rIN/ korenie, 

príchuť, aróma 

For goodness sake! /f@ "gUdn@s seIk/
Panebože! Preboha! (vyjadruje 

netrpezlivosť, pohoršenie) 

guests /gests/ hostia 

hands free /h&ndz fri;/ hands free 

hang up /h&N Vp/ zavesiť 

hooligans /"hu;lIg@nz/ chuligáni 

hoot /hu;t/ trúbiť (klaksónom), sranda

idiot /"Idi@t/ idiot

leave (a message) /li;v/ zanechať

(odkaz) 

majority /m@"dZQr@ti/ väčšina 

manners /"m&n@z/ spôsoby, chovanie 

noisy /"nOIzi/ hlučný 

owner /"@Un@/ majiteľ 
pass (an exam) /pA;s/ urobiť (skúšku) 

permitted /p@"mItId/ dovolený, 

povolený 

polite /p@"laIt/ slušný, úctivý, zdvorilý 

present /"preznt/ prítomný, 

prítomnosť, darček 

realize /"ri;@laIz/ uvedomovať si, 

chápať, uskutočniť 

ring tone /"rIN t@Un/ vyzváňací tón 

ring /rIN/ zvoniť 

rude /ru;d/ hrubý, nezdvorilý 

shout /SaUt/ kričať 

smile /smaIl/ usmievať sa 

switch (sth) off/on /swItS Qf, Qn/ 
vypnúť/zapnúť 

text /tekst/ písať/posielať  SMS 

toe /t@U/ prst na nohe 

turn (sth) off/on /t3;n Qf, Qn/ 
vypnúť/zapnúť 

tutor /"tju;t@z/ súkromný/domáci 

učiteľ

3B
Vocabulary Bank

Describing people 
about /@"baUt/ asi, približne 

attractive /@"tr&ktIv/ atraktívny, 

príťažlivý 

bald /bO;ld/ holý, holohlavý 

beard /bI@d/ brada 

beautiful /"bju;tIfl/ krásny 

blonde /blQnd/ blond 

brown /braUn/ hnedý 

curly /"k3;li/ kučeravý 

dark /dA;k/ tmavý, čierny 

early /"3;li/ skoro, včas 

fair /fe@/ svetlý 

forties /"fO;tIz/ štyridsiatnik (v spojení

“in one’s forties”) 

fringe /frIndZ/ ofina, vlasy nad čelom 

good looking /gUd "lUkIN/ pekný

(muž, žena) 

grey hair /greI he@/ šedivé vlasy 

handsome /"h&ns@m/ pekný (muž) 

late /leIt/ neskoro 

long /lQN/ dlhý 

medium height /"mi;di@m hait/ stred-

ná výška/postavy 

mid- /mId/ polo-

moustache /m@"stA;S/ fúzy 

overweight /@Uv@"weIt/ obézny 

plain /pleIn/ obyčajný, jednoduchý, 

nevzorkovaný, jednofarebný 

pony tail /"p@UniteIl/ cop 

pretty /"prIti/ pekný
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red /red/ červený 

short /SO;t/ krátký 

shoulder-length /"S@Uld@ leNT/ 
po ramená 

slim /slIm/ štíhly 

straight /streIt/ rovný 

tall /tO;l/ dlhý 

ugly /"Vgli/ odporný, škaredý 

wavy /"weIvi/ vlnitý 

well built /wel bIlt/ dobre stavaný, 

urastený 

More Words to Learn 
embarrassed /Im"b&r@st/ v rozpakoch 

expect /Ik"spekt/ očakávať 

feminine /"fem@nIn/ ženský 

hideous /"hIdi@s/ škaredý 

make an effort /meIk @n "ef@t/ 
snažiť sa 

masculine /"m&skj@lIn/ mužský 

proud /praUd/ hrdý, pyšný 

renew (a passport) /rI"nju;/ predĺžiť

(pas) 

research /rI"s3;tS, "ri;s3;tS/ výskum, 

prieskum 

vain /veIn/ márny, zbytočný, 

bezvýsledný 

wig /wIg/ parochňa

More Words in 3B 
accountant /@"kaUnt@nt/ účtovník 

appearance /@"pI@r@ns/ vystúpenie, 

vzhľad, vznik 

background /"b&kgraUnd/ pozadie 

believe /bI"li;v/ veriť 

booth /bu;D/ búdka, box, stánok 

bring up /brIN Vp/ vychovať, vyrásť 

corner /"kO;n@/ roh 

deliberately /dI"lIbr@tli/ úmyselne, 

zámerne 

elegant /"elIg@nt/ elegantný 

enormous /I"nO;m@s/ obrovský, 

nesmierny 

judge /dZVdZ/ sudca, hodnotiť, 

posúdiť 

look like (sb) /lUk laIk/ vyzerať ako, 

podobať sa (niekomu) 

make a living /meIk @ "lIvIN/ 
živiť sa (čím) 

mention /"menSn/ zmieniť sa, uviesť 

musician /mju;"zISn/ hudobník 

perfect /"p3;fIkt/ dokonalý 

shave /SeIv/ holiť (sa) 

skinny /"skIni/ chudý, vyziably 

spy /spaI/ špión 

stereotype /"steri@UtaIp/ stereotyp 

thin /TIn/ chudý, tenký 
trainers /"treIn@z/ športová/bežecká

obuv 

vice versa /vaIs "v3;s@/ naopak

3C
More Words to Learn 
amazed /@"meIzd/ ohromený, užasnutý 

carry on /"k&ri Qn/ pokračovať

determined /dI"t3;mInd/ odhodlaný 

give up (= stop trying) /gIv Vp/ 
prestať (s niečim) 

improve /Im"pru;v/ zlepšiť sa

manage to (do sth) /"m&nIdZ/ zvládnuť

properly /"prQp@li/ riadne, správne

scream /skri;m/ (za)kričať, jačať 

take up (a hobby) /teIk Vp/ venovať 

sa (záľube) 

wave /weIv/ vlna 

More Words in 3C 
(be) good/bad at (sth)  /(bI) gUd @t/ 
byť dobrý v niečom 
able-bodied /"eIbl "bQdId/ zdatný, 

telesne schopný 

advice /@d"vaIs/ rada 

aim /eIm/ cieľ, mieriť, mať za cieľ
ambition /&m"bISn/ ambícia

amputate /"&mpjuteIt/ amputovať 

as long as /@z lQN @z/ dokiaľ 
attack /@"t&k/ (za)útočiť 

depressed /dI"prest/ skľúčený, 

deprimovaný 

depressing /dI"presIN/ skľučujúci, 

deprimujúci 

disappointed /dIs@"pOIntId/ sklamaný 

disappointing /dIs@"pOIntIN/ 
neuspokojivý 

embarrassed /Im"b&r@st/ rozpačitý 

embarrassing /Im"b&r@sIN/ trápny, 

nepríjemný 

fail /feIl/ neuspieť, zlyhať 

failure /"feIlj@/ zlyhanie, neúspech 

frightened /"fraItnd/ vystrašený, 

vyľakaný 

frightening /"fraItnIN/ hrozivý, hrôzu

naháňajúci 

frustrated /frV"streItId/ znechutený, 

otrávený 

frustrating /frV"streItIN/ znechucujúci 

generate /"dZen@reIt/ vytvárať, vyrobiť 

gift /gIft/ darček, dar, darovať

gymnastics /dZIm"n&stIks/ gymnastika 

hips /hIps/ boky 

musical instrument /"mju;zIkl
"Instr@m@nt/ hudobný nástroj 

private /"praIv@t/ súkromný

promising /"prQmIsIN/ sľubný,

nádejný 

qualify /"kwQlIfaI/ získať oprávnenie/ 

povolenie/spôsobilosť/kvalifikáciu

reverse /rI"v3;s/ obrátiť, otočiť, opačný 

ride /raId/ jazdiť/jazda/voziť 

sailing /"seIlIN/ plachtenie 

shark /SA;k/ žralok 

steps /steps/ kroky 

still /stIl/ stále, kľudný 

tear /te@/ slza, trhať sa, roztrhúť sa

thrilled /TrIld/ vzrušený, napnutý 

wave /weIv/ vlna 

wisely /"waIzli/ múdro, rozumne

F ILE 4 

4A
Vocabulary Bank

Education 
behave /bI"heIv/ chovať sa 

boarding school /"bO;dIN sku;l/ 
internátna škola 

cheat /tSi;t/ podvádzať 

discipline /"dIs@plIn/ disciplína, kázeň 

do homework /du; "h@Umw3;k/ robiť
domácu úlohu(y) 

fail /feIl/ prepadnúť 

grade /greId/ známka (A, B, C) 

graduate /"gr&dZu@t/ absolvent 

head teacher /hed "ti;tS@/ riaditeľ školy

learn /l3;n/ učiť sa 

leave /li;v/ odchádzať, opustiť 

mark /mA;k/ známka (v percentách), 

známkovať 

maths /m&Ts/ matematika 

nursery school /"n3;s@ri sku;l/ škôlka 

pass /pA;s/ prejsť (cez skúšku), urobiť

(skúšku) 

primary school /"praIm@ri sku;l/ 
základná škola 

private school /"praIv@t sku;l/ 
súkromná škola 

professor /pr@"fes@/ profesor 

pupil /"pju;pl/ žiak 

religious school /rI"lIdZ@s sku;l/ 
cirkevná škola 

result /rI"zVlt/ výsledok 

revise /rI"vaIz/ zopakovať

secondary school /"sek@ndri sku;l/ 
stredná škola 

start /stA;t/ začať, zahájiť 

state school /steIt sku;l/ štátna škola 

strict /strIkt/ prísny 

student /"stju;dnt/ študent 

study /"stVdi/ študovať, študovňa 

subject /"sVbdZIkt/ predmet 

take /teIk/ vziať, brať, zapísať sa

(na prednášky) 

term /t3;m/ semester, polrok 

timetable /"taImteIbl/ rozvrh hodín 

uniform /"ju;nIfO;m/ uniforma

More Words to Learn 
behaviour /bI"heIvj@/ chovanie 

bell /bel/ zvonček, zvon 

canteen /k&n"ti;n/ jedáleň 

do up (your coat) /du; Vp/ zapnúť si

(kabát) 

effective /I"fektIv/ efektívny, výkonný, 

účinný 

finally /"faIn@li/ konečne
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first of all /f3;st @v O;l/ najprv, 

najskôr;
punish /"pVnIS/ (po)trestať, udeliť trest 

secondly /"sek@ndli/ po druhé 

slightly /"slaItli/ mierne, nepatrne

More Words in 4A 
bet /bet/ staviť, stávka 

biology /baI"Ql@dZi/ biológia 

cane /keIn/ trstina 

capital /"k&pItl/ hlavný, hlavné mesto 

celebrate /"selIbreIt/ oslavovať

celebration /selI"breISn/ oslava 

chemistry /"kemIstri/ chémia

cross-country run /krQs "kVntri rVn/ 
cezpoľný beh 

dazed /deIzd/ omámený, omráčený 

diary /"daI@ri/ diár 

except /Ik"sept/ okrem, až na 

expect /Ik"spekt/ očakávať

experiment /Ik"sperIm@nt/ pokus, 

experiment 

fascinating /"f&sIneItIN/ fascinujúci 

geography /dZi"Qgr@fi/ zemepis 

get in touch with /get In tVtS wID/ 
prísť do styku s niekym, dostať sa 

do styku 

give (sth) in /gIv In/ odovzdať (niečo) 

hard /hA;d/ ťažký, obtiažny 

history /"hIstri/ dejepis 

imagine /I"m&dZIn/ predstaviť si 

in return /In rI"t3;n/ na oplátku 

information technology /Inf@"meISn 
tek"nQl@dZi/ informačné technológie 

interrogate /In"ter@geIt/ vypočúvať 

invent /In"vent/ vynájsť 

literature /"lItr@tS@/ literatúra 

maths /m&Ts/ matika, matematika 

methods /"meT@dz/ metódy, postupy 

physics /"fIzIks/ fyzika 

politician /pQl@"tISn/ politik 

popular /"pQpj@l@/ obľúbený, populárny 

post /p@Ust/ pošta, poslať poštou, 

pozícia, miesto 

revision /rI"vIZn/ opakovanie, kontrola 

spreadsheet /"spredSi;t/ tabuľkový

procesor 

unusual /Vn"ju;Zu@l/ neobvyklý 

whiteboard /"waItbO;d/ biela tabuľa, 
na ktorú sa píše špeciálnymi fixkami

4B
Vocabulary Bank

Houses 
armchair /"A;mtSe@/ kreslo

balcony /"b&lk@ni/ balkón

bathroom /"bA;Tru;m/ kúpeľňa 

bedroom /"bedru;m/ spálňa
bedside table /"bedsaId "teIbl/ nočný

stolík 

block of flats /blQk @v fl&ts/ 
obytný dom, panelák

chest of drawers /tSest @v drO;z/ 
komoda

chimney /"tSImni/ komín 

city centre /"sIti "sent@/ centrum mesta 

coffee table /"kQfi "teIbl/ (konferenčný) 

stolík 

cottage /"kQtIdZ/ chalupa, chata

detached house /dI"t&tSt/ (samostatný) 

dom 

dishwasher /"dISwQS@/ umývačka riadu 

garage /"g&rA;Z/ garáž 

garden /"gA;dn/ záhrada 

gate /geIt/ brána 

kitchen /"kItSIn/ kuchyňa 

living room /"lIvIN ru;m/ obývačka
path /pA;T/ cesta, cestička 

residential area /rezI"denSl "e@ri@/ 
obytná zóna/štvrť 

roof /ru;f/ strecha 

second floor /"sek@nd flO;/ druhé 

poschodie 

shower /"SaU@/ sprcha 

sink /sINk/ drez, výlevka 

small town /smO;l taUn/ malé mesto 

steps /steps/ schody 

suburbs /"sVb3;bz/ predmestie 

terrace /"ter@s/ terasa 

terraced house /"ter@st haUs/ radový

dom 

the country /D@ "kVntri/ vidiek 

village /"vIlIdZ/ dedina 

wall /wO;l/ stena 

washbasin /"wQSbeIsn/ umývadlo

More Words to Learn 
(paint) brush /(peInt) brVS/ 

(maliarska) štetka, štetec 

entrance /"entr@ns/ vchod 

extraordinary /Ik"strO;dnri/ 
mimoriadny 

huge /hju;dZ/ obrovský 

ideal /aI"di;@l/ ideálny 

patio /"p&ti@U/ vnútorná terasa,nádvorie 

shutters /"SVt@z/ okenica 

spacious /"speIS@s/ priestorný

surrounded by /s@"raUndId baI/ 
obklopený čím

More Words in 4B 
airy /"e@ri/ vzdušný 

ceiling /"si;lIN/ strop 

competition /kQmp@"tISn/ sútaž, 

konkurencia 

cupboard /"kVb@d/ skriňa s poličkami, 

kredenc 

dresser /"dres@/ príborník, kredenc 

floor /flO;/ poschodie, podlaha 

gallery /"g&l@ri/ galéria 

impractical /Im"pr&ktIkl/ nepraktický 

leader /"li;d@/ vodca 

minimalist /"mIn@m@lIst/ minimalista, 

minimalistický

modern /"mQdn/ moderný 

painting /"peIntIN/ obraz 

period /"pI@ri@d/ obdobie 

pet /pet/ domáci miláčik 

picturesque /pIktS@"resk/ malebný 

remote /rI"m@Ut/ vzdialený 

share /Se@/ zdieľať, deliť sa o 

spacious /"speIS@s/ priestorný 

statue /"st&tju;/ socha 

stylish /"staIlIS/ štýlový 

supper /"sVp@/ večera 

unspoilt /Vn"spOIlt/ nezničený, 

nedotknutý, nezkazený 

upstairs /Vp"ste@z/ na poschodí, hore 

view /vju;/ výhľad

4C
More Words to Learn 
break up (with sb) /breIk Vp/ rozíjsť sa

(s niekym) 

get in touch with /get In tVtS wID/ prísť

do styku s niekym, dostať sa do styku 

get rid of /get rId @v/ zbaviť sa (niečoho) 

get to know /get t@ n@U/ spoznať 

make an excuse /meIk @n Ik"skju;s/ 
vymyslieť si výhovorku 

realize /"ri;@laIz/ uskutočniť 

reply /rI"plaI/ odpovedať, odpoveď

tend to /tend t@/ mať sklon(y) k 

useful /"ju;sfl/ užitočný 

wonder /"wVnd@/ čudovať sa, div, zázrak

More Words in 4C 
argue /"A;gju;/ hádať sa 

classmates /"klA;smeIts/ spolužiaci 

close / kl@Us/ blízky, dôverny, blízko 

coffee break /"kQfi breIk/ prestávka 

(na kávu) 

colleague /"kQli;g/ kolega 

coma /"k@Um@/ kóma 

comb /k@Um/ česať 

contact (sb) /"kQnt&kt/ kontaktovať

(niekoho) 

convent /"kQnv@nt/ kláštor

conventional /k@n"venS@nl/ konvenčný, 

obvyklý, obyčajný 

directory /d@"rekt@ri, dI-, daI-/ adresár, 

zoznam (telefónny) 

fall in love (with) /fO;l In lVv wID/ 
zamilovať sa (do) 

friendship /"frendSIp/ priateľstvo 

get on well (with) /get Qn wel wID/ 
vychádzať s niekym dobre 

have (sth) in common /h&v In "kQm@n/ 
mať (niečo) spoločné 

in search of /In s3;tS @v/ pri hľadaní 

intense /In"tens/ intenzívny 

intimate /"IntIm@t/ dôverný
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keep in touch (with) /ki;p In tVtS 
wID/ zostať v styku (s)

know /n@U/ poznať, vedieť 

lose touch (with) /lu;z tVtS wID/ 
stratiť kontakt 

meet /mi;t/ stretnúť sa, stretnúť 

member /"memb@/ člen 

promise /"prQmIs/ sľub, sľúbiť 
real /"ri;@l/ skutočný, reálny 

rebel /"rebl/ rebel, burič 

recognize /"rek@gnaIz/ spoznať, 

rozoznať 

register /"redZIst@/ register, zoznam, 

zápis 

reveal /rI"vi;l/ objaviť, odhaliť 

sip /sIp/ srkať, malý dúšok 

socialize /"s@US@laIz/ žiť spoločenským

životom, chodiť do spoločnosti 

strands /str&ndz/ vlákna, pramene 

success /s@k"ses/ úspech 

superficial /su;p@"fISl/ povrchný 

web page /web peIdZ/ webová stránka

F ILE 5 

5A
More Words to Learn 
aim /eIm/ cieľ 
balance /"b&l@ns/ rovnováha 

encourage /In"kVrIdZ/ povzbudzovať 

flavour /"fleIv@/ príchuť, chuť, aróma 

global /"gl@Ubl/ globálny, 

(celo)svetový 

increase /In"kri;s/ zvýšiť, pribúdať, 

narastať 

organic /O;"g&nIk/ organický 

protect /pr@"tekt/ chrániť, ochraňovať 

reduce /rI"dju;s/ znížiť 

tragic /"tr&dZIk/ tragický

More Words in 5A 
abroad /@"brO;d/ v cudzine 

ban /b&n/ zakázať, zákaz 

benefit /"ben@fIt/ mať prospech; 

úžitok, prospech 

counter-revolution /"kaUnt@ rev@"lu;Sn/ 
kontrarevolúcia 

delighted /dI"laItId/ potešený 

fridge /frIdZ/ chladnička 

government /"gVvnm@nt/ vláda 

gym /dZIm/ telocvičňa 

hardly ever /"hA;dli "ev@/ sotva, len 

tak  tak, skoro nie 

instead /In"sted/ namiesto toho 

keep fit /ki;p fIt/ kondičné cvičenie, 

udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii 

laugh /lA;f/ zasmiať sa 

lively /"laIvli/ temperamentný, živý 

mass-produced /m&s pr@"dju;st/ 
masovo vyrábaný 

meditation /medI"teISn/ rozjímanie, 

meditácia

promote /pr@"m@Ut/ podporovať, 

propagovať, povýšiť

propose /pr@"p@Uz/ navrhnúť, 

ponúknuť, predložiť

remind /rI"maInd/ pripomenúť
resident /"rezId@nt/ (miestny) obyvateľ, 

stály, majúci stále bydlisko 

rule /ru;l/ pravidlo, predpis 

salary /"s&l@ri/ plat 

satisfying /"s&tIsfaIIN/ uspokojujúci 

see friends /si; frendz/ navštíviť 

kamarátov 

similar /"sIm@l@/ podobný 

succeed /s@k"si;d/ uspieť 

survive /s@"vaIv/ prežiť 

tip /tIp/ tip, sprepitné 

tough /tVf/ ťažký 

unemployment /VnIm"plOIm@nt/ 
nezamestnanosť 

value /"v&lju;/ hodnota 

wildlife /"waIldlaIf/ divoká zver, život 

v prírode

5B
More Words to Learn 
according to /@"kO;dIN t@/ podľa

(názoru) 

gossip /"gQsIp/ klebety, ohovárať 

however /haU"ev@/ však, avšak 

in general /In "dZenr@l/ celkovo, 
všeobecne 

(finger) nails /("fINg@) neIlz/ nechty

(na prstoch) 

on the other hand /Qn Di "VD@ h&nd/ 
na druhej strane 

smooth /smu;D/ hladký, jemný, 

uhladený 

soap /s@Up/ mydlo 

sticky /"stIki/ lepivý, lepkavý 

whereas /we@r"&z/ zatiaľ čo, kým

More Words in 5B 
absent /"&bs@nt/ neprítomný 

admire /@d"maI@/ obdivovať 

anniversary /&nI"v3;s@ri/ výročie 

be lost /bI lQst/ byť stratený 

chat /tS&t/ rozprávať sa 

cleanse /klenz/ čistiť 

concentrate /"kQns@ntreIt/ sústrediť

(sa), hromadiť (sa), koncentrát 

divine /dI"vaIn/ božský, nádherný, 

skvelý 

DJ /di; dZeI/ DJ 

facial /"feISl/ tvárový, lícny 

frivolous /"frIv@l@s/ ľahkovážny, 

ľahkomyseľný 

fuel injection /"fju;@l In"dZekSn/ 
vstrekovanie paliva 

glad /gl&d/ rád, potešený 

heaven /"hevn/ nebo, raj 

massage /"m&sA;dZ/ masáž

multinational /mVltI"n&Sn@l/ 
nadnárodný, mnohonárod-

ný, nadnárodná spoločnosť

pedicure /"pedIkjU@/ pedikúra 

planet /"pl&nIt/ planéta 

play games /pleI geImz/ hrať hry 

polish /"pQlIS/ leštidlo, leštenka,

(vy)leštiť, nablýskať 

salesman /"seIlzm@n/ predavač, 

obchodný zástupca 

sauna /"sO;n@/ sauna 

sheets /Si;ts/ prestieradlá, listy, 

skin /skIn/ koža 

spa /spA;/ kúpele 

stay in /steI In/ zostať doma 

steam /sti;m/ para 

stick /stIk/ lepiť 

sticky /"stIki/  lepkavý 

stuntman /"stVntm@n/ kaskadér 

subject /"sVbdZIkt/ téma, 

predmet, námet 

suit /su;t/ vyhovovať 

tend to /tend t@/ mať sklony k 

thermal /"T3;ml/ termálny

topic /"tQpIk/ téma 

trainer /"treIn@/ tréner, cvičiteľ, 
inštruktor 

treatment /"tri;tm@nt/ liečba 

trivial /"trIvi@l/ bezvýznamný, 

nedôležitý, triviálny

5C
Vocabulary Bank

Work 
accountant /@"kaUnt@nt/ účtovník 

actor /"&kt@/ herec 

chef /Sef/ šéfkuchár 

conductor /k@n"dVkt@/ sprievodca, 

dirigent 

contract /"kQntr&kt/ zmluva 

electrician /Ilek"trISn/ elektrikár 

experience /Ik"spI@2ri@ns/ skúsenosť 

fixed hours /fIkst "aU@z/ pevná 

pracovná doba 

full-time /fUl taIm/ 
zamestnaný/pracujúci na plný úväzok 

in charge of /In tSA;dZ @v/ byť 

zodpovedný za, riadiť, viesť 

lawyer /"lO;j@/ právnik 

librarian /laI"bre@ri@n/ knihovník 

part-time /pA;t taIm/ čiastočný úväzok 

permanent /"p3;m@n@nt/ trvalý 

plumber /"plVm@/ inštalatér 

psychologist /saI"kQl@dZIst/ psychológ 

qualifications /kwQlIfI"keISnz/ 
kvalifikácia, dosiahnuté vzdelanie 

resign /rI"zaIn/ odstúpiť 

responsible (for) /rI"spQns@bl (f@)/ 
zodpovedný (za) 

retire /rI"taI@/ (od)ísť do dôchodku 

scientist /"saI@ntIst/ vedec
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self-employed /self Im"plOId/ samo-

statný, na voľnej nohe

temporary /"temp@r@ri/ dočasný

training course /"treInIN kO;s/ škole-

nie, výcvikový kurz 

working hours /"w3;kIN "aU@z/ 
pracovná doba

More Words to Learn 
contestant /k@n"test@nt/ súťažiaci, 

uchádzač 

industry /"Ind@stri/ priemysel

judge /dZVdZ/ sudca 

marketing /"mA;k@tIN/ marketing 

MP (Member of Parliament) /em "pi;
("memb@ @v "pA;l@m@nt)/ poslanec 

britskej dolnej snemovne 

pretend /prI"tend/ predstierať 

regret (doing) /rI"gret ("du;IN)/ ľutovať

(niečo) 

sales /seIlz/ predaj 

seem /si;m/ zdať sa, javiť sa 

TV series /ti; "vi; "sI@ri;z/ televízny

seriál 

vote /v@Ut/ voliť

More Words in 5C 
(do) overtime /(du;) "@Uv@taIm/ 

nadčas 

alternatively /O;l"t3;n@tIvli/ alebo, inak 

analytical /&n@"lItIkl/ analytický 

apply (for a job) /@"plaI (f@ @ dZQb)/
žiadať (o prácu) 

architecture /"A;kItektS@/ architektúra 

boss /bQs/ vedúci, šéf 

caring /"ke@rIN/ starostlivý, starajúci sa 

challenge /"tS&lIndZ/ výzva 

criminal /"krImInl/ zločinec 

CV /si; "vi;/ životopis 

election /I"lekSn/ voľba 

employee /Im"plOIi;/ zamestnanec

engineering /endZI"nI@rIN/ strojárenstvo 

get a job /get @ dZQb/ získať prácu

improvise /"Impr@vaIz/ improvizovať 

instinct /"InstINkt/ inštinkt 

interview /"Int@vju;/ rozhovor 

optimistic /QptI"mIstIk/ optimistický 

persuade (sb to so sth) /p@"sweId/ 
prehovoriť, presvedčiť (koho, 

aby urobil niečo) 

politics /"pQl@tIks/ politika 

professional /pr@"feS@nl/ profesionál, 

profesionálny 

promoted /pr@"m@UtId/ (byť) 

povýšený (v zamestnaní) 

publishing /"pVblISIN/ nakladateľské

podnikanie, uverejnenie 

punish /"pVnIS/ potrestať 

sacked /s&kt/ prepustený, dostať

vyhadzov/padáka 

salary /"s&l@ri/ plat 

shake /SeIk/ (za)triasť, triasť sa

spatial /"speISl/ priestorný, priestorový

stock market /stQk "mA;kIt/ burza 

cenných papierov

team /ti;m/ kolektív, družstvo 

theoretical /TI@"retIkl/ teoretický 

tough /tVf/ obtiažny, neľahký 

unemployed /VnIm"plOId/ 
nezamestnaný

F ILE 6 

6A
Vocabulary Bank

Shopping 
baker’s /"beIk@z/ pekáreň 

bargain /"bA;gIn/ výhodná kúpa 

basket /"bA;skIt/ košík 

bookshop /"bUkSQp/ kníhkupectvo 

butcher’s /"bUtS@z/ mäsiarstvo 
buy on credit /baI Qn "kredIt/ kúpiť

na úver 

buy online /baI Qn"laIn/ kúpiť 

na internete 

chemist’s /"kemIsts/ lekáreň, drogéria 

complain /k@m"pleIn/ sťažovať sa 

customer /"kVst@m@/ zákazník 

department store /dI"pA;tm@nt stO;/ 
obchodný dom 

discount /"dIskaUnt/ zľava 

I’m just looking /aIm dZVst "lUkIN/ 
len sa pozerám 

mall /mO;l/ nákupné stredisko, zóna 

manager /"m&nIdZ@/ manažér, riaditeľ, 
vedúci 

newsagent’s /"nju;zeIdZ@nts/ trafika, 

novinový stánok 

pay VAT /peI vi; eI "ti;/ platiť DPH 

pharmacy /"fA;m@si/ lekáreň 

queue /kju;/ fronta, stáť vo fronte

receipt /rI"si;t/ recept 

refund /"ri;fVnd/ vrátenie peňazí 

sales /seIlz/ výpredaj 

sell /sel/ predať, predávať 

shoe shop /"Su; SQp/ predajňa obuvi 

shop assistant /SQp @"sIst@nt/ predavač 

shop window /SQp "wInd@U/ výklad

shopping centre /"SQpIN "sent@/ 
nákupné centrum 

stationer’s /"steIS@n@z/ papiernictvo 

street market /stri;t "mA;kIt/ pouličný

trh 

supermarket /"su;p@mA;kIt/ 
samoobsluha 

till /tIl/ dokiaľ, do (časovo) 
travel agent’s /"tr&vl "eIdZ@nts/ 
cestovná kancelária 

trolley /"trQli/ (nákupní) vozík 

try (sth) on /traI ... Qn/ vyskúšať si

(oblečenie)

More Words to Learn 
branch /brA;ntS/ pobočka

compensation /kQmpen"seISn/ 
kompenzácia, odškodnenie, 

náhrada škody

complaint /k@m"pleInt/ sťažnosť, 

reklamácia

deliver /dI"lIv@/ doručiť 

goods /gUdz/ tovar

guarantee /g&r@n"ti;/ záruka 

in stock /In stQk/ na sklade 

laptop (computer) /"l&ptQp
(k@m"pju;t@)/ laptop (prenosný 

počítač) 

out of date /aUt @v deIt/ zastaralý, 

nemoderný 

staff /stA;f/ zamestnanci, personál

More Words in 6A 
argument /"A;gjum@nt/ hádka 

bill /bIl/ účet 

compensate (for sth) /"kQmpenseIt 
(f@ ...)/ odškodniť (koho za čo) 

delivery /dI"lIv@ri/ dodávka, doručenie 

diagnose /daI@g"n@Uz/ diagnóza, určiť

diagnózu 

luckily /"lVk@li/ našťastie 

order /"O;d@/ objednať, objednávka 

outstanding /aUt"st&ndIN/ vynikajúci, 

pozoruhodný 

receptionist /rI"sepS@nIst/ recepčný 

reserve /rI"z3;v/ rezervovať 

retailer /"ri;teIl@/ maloobchodník 

royalty /"rOI@lti/ člen kráľovskej rodiny 

satisfactory /s&tIs"f&kt@ri/ uspokojivý 

service /"s3;vIs/ služba 

software /"sQftwe@/ software

6B
Vocabulary Bank

Cinema 
action film /"&kSn fIlm/ akčný film 

audience /"O;di@ns/ publikum 

based on /"beIst Qn/ založený na, podľa
cast /kA;st/ herecké obsadenie

comedy /"kQm@di/ komédia 

direct /d@"rekt, dI-, daI-/ režírovať 

director /d@"rekt@, dI-, daI-/ režisér 

dub /dVb/ dabovať 

extra /"ekstr@/ extra, naviac 

horror film /"hQr@ fIlm/ horor 

musical /"mju;zIkl/ muzikál 

on location /Qn l@U"keISn/ v teréne 

play the part /pleI D@ pA;t/ hrať úlohu 

plot /plQt/ dej 

scene /si;n/ scéna 

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

script /skrIpt/ scenár 

sequel /"si;kw@l/ pokračovanie (filmu) 

set /set/ scéna, výprava 

shoot (a film) /Su;t (@ fIlm)/ natáčať

(film)
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soundtrack /"saUndtr&k/ soundtrack 

(výber piesní z filmu, vydaný na CD) 

special effects /"speSl I"fekts/ špe-

ciálne ne efekty 

star /stA;/ hrať hlavnú úlohu, hviezda 

subtitles /"sVbtaItlz/ titulky 

thriller /"TrIl@/ napínavý film 

western /"west@n/ western

More Words to Learn 
breathtaking /"breTteIkIN/ berúci/ 

vyrážajúci dych, úžasný 

destroy /dI"strOI/ zničiť, rozbiť 

film crew /fIlm kru;/ filmový štáb 

film set /fIlm set/ lokácia filmu 

guided tour /"gaIdId tU@/ prehliadka

s výkladom sprievodcu 

interpreter /In"t3;pr@t@/ tlmočník 

magnificent /m&g"nIfIsnt/ nádherný, 

skvostný, veľkolepý 

nightmare /"naItme@/ nočná mora 

(filmed) on location /(fIlmd) Qn 
l@U"keISn/ (filmované) v teréne 

unforgettable /Vnf@"get@bl/ 
nezabudnuteľný

More Words in 6B 
battlefields /"b&tlfi;ldz/ bojisko 

courage /"kVrIdZ/ odvaha 

destination /destI"neISn/ cieľ
destroy /dI"strOI/ zničiť, rozbiť 

disaster /dI"zA;st@/ pohroma, 

katastrofa 

for instance /f@ "Inst@ns/ napríklad 

guided /"gaIdId/ so sprievodcom 

impressed /Im"prest/ zaujatý, 

ohromený 

instructions /In"strVkSnz/ inštrukcie, 

pokyny, návod k obsluhe 

interpret /In"t3;prIt/ tlmočiť 

keep doing /ki;p "du;IN/ pokračovať 

masterpiece /"mA;st@pi;s/ majstrovské

dielo, majstrovský kus, 

objective /@b"dZektIv/ cieľ, plán, účel, 

objektívny, nestranný 

pack /p&k/ (za)baliť, zbaliť sa, 

batoh, balíček 

rebuild /ri;"bIld/ prestavať, znova

vytvoriť, reštaurovať 

replace /rI"pleIs/ nahradiť, vymeniť, 

vystriedať 

scenery /"si;n@ri/ scenéria, kulisy, 

dekorácia 

sign /saIn/ podpísať, symbol, 

znamenie, značka 

speech /spi;tS/ reč 

suitable /"su;t@bl/ vhodný, primeraný 

translate /tr&ns"leIt/ preložiť 

trilogy /"trIl@dZi/ trilógia

uninhabited /VnIn"h&bItId/ 
neobývaný, prázdny

6C
More Words to Learn 
choice /tSOIs/ výber 

hunger /"hVNg@/ hlad 

insult /In"sVlt/ uraziť, napadúť, urážka 

justice /"dZVstIs/ spravodlivosť 

poverty /"pQv@ti/ chudoba 

racist /"reIsIst/ rasista 

raise (money) /reIz ("mVni)/ 
zohnať/zarobiť (peniaze) 

refugee /refju"dZi;/ utečenec 

status /"steIt@s/ status, stav, postavenie 

unbearable /Vn"be@r@bl/ neznesiteľný

More Words in 6C 
admire (sb) /@d"maI@/ obdivovať 

alive /@"laIv/ nažive 

asthma /"&sm@/ astma 

award /@"wO;d/ cena, ocenenie

belong /bI"lQN/ patriť 

dead /ded/ mŕtvy 

democratic /dem@"kr&tIk/ de-

mokratický 

elegant /"elIg@nt/ elegantný, vkusný 

foundation /faUn"deISn/ nadácia, 

základ 

hero /"hI@r@U/ hrdina 

honour /"Qn@/ česť, pocta 

icon /"aIkQn/ ikona 

illness /"Iln@s/ choroba 

inspire /In"spaI@/ inšpirovať, 

povzbudiť 

insult  uraziť, napadnúť, urážka

law /lO;/ právo, zákon

matter /"m&t@/ záležitosť, vec, mať

význam 

medicine /"medsn/ medicína 

nickname /"nIkneIm/ prezývka

otherwise /"VD@waIz/ inak 

penny /"peni/ penny 

poster /"p@Ust@/ plagát 

prize /praIz/ cena, výhra 

racism /"reIsIzm/ rasizmus 

refugee /refu"dZi;/ utečenec 

sack /s&k/ vyhodiť (z práce), vrece, 

sáčok 

star /stA;/ hviezda 

tirelessly /"taI@l@sli/ neúnavne, vytrvalo 

unbearable /Vn"be@r@bl/ neznesiteľný 

vaccinate /"v&ksIneIt/ očkovať

wonder /"wVnd@/ diviť sa, lámať si 

hlavu, div, zázrak

F ILE 7 

7A
More Words to Learn 
achieve (a goal) /@"tSi;v (@ g@Ul)/ 

dosiahuť (cieľ)

bump into (sth/sb) /bVmp "Int@/ 
naraziť na (čo/koho)

cabin crew /"k&bIn kru;/ posádka 

lietadla starajúca sa o cestujúcich 

convince /k@n"vIns/ presvedčiť, 

ubezpečiť

fall asleep /fO;l @"sli;p/ zaspať
heart attack /hA;t @"t&k/ infarkt 

instinct /"InstINkt/ inštinkt 

miss (sb) /mIs/ chýbať (niekomu)
press (a button, etc.) /pres (@ "bVtn)/ 
stlačiť (tlačidlo apod.) 

vary /"ve@ri/ líšiť sa, odlišovať sa

More Words in 7A 
book (sth) /bUk/ rezervovať 

cardiologist /kA;di"Ql@dZIst/ kardiológ 

careful /"ke@fl/ starostlivý, opatrný 

careless /"ke@l@s/ nedbalý, ľahostajný, 

ľahkomyseľný 

commit /k@"mIt/ spáchať, dopustiť sa 

dice /daIs/ kocka, hra a kockami 

effort /"ef@t/ úsilie 

emergency /I"m3;dZ@nsi/ pohotovosť 

engagement /In"geIdZm@nt/ zasnúbenie, 

zásnubný 

fiancé /fi"Qns@I/ snúbenica 

fortunate /"fO;tS@n@t/ majúci/prinášajúci

šťastie 

genuine /"dZenjuIn/ pravý, rýdzi, 

skutočný 

ironic /aI"rQnIk/ ironický 

leave behind /li;v bI"haInd/ (za)nechať

(za sebou) 

list /lIst/ zoznam 

luck /lVk/ šťastie 

lucky /"lVki/ šťastný, majúci šťastie 

realize /"ri;@laIz/ uvedomiť si, 

realizovať 

routine /ru;"ti;n/ rutina, obvyklý/bežný 

postup 

rush /rVS/ ponáhľať sa, zhon, ruch 

scream /skri;m/ kričať, vykrínuť 

seem /si;m/ zdať sa, javiť sa 

solution /s@"lu;Sn/ riešenie 

solve (a problem) /sQlv (@ "prQbl@m)/
(vy)riešiť (problém) 

surprise /s@"praIz/ prekvapenie, 

prekvapiť 

technique /tek"ni;k/ technika 

terminal /"t3;mInl/ terminál, konečný, 

konečná stanica 

unfortunate /Vn"fO;tS@n@t/ nešťastný, 

poľutovaniahodný 

unlucky /Vn"lVki/ majúci smolu, 

nešťastný 

vague /veIg/ nejasný, nekonkrétny, 

nekonkrétne sa vyjadrujúci 

wedding /"wedIN/ svadba
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7B
More Words to Learn 
fear /fI@/ strach 

fictional /"fIkS@nl/ fiktívny, 
vymyslený 

foggy /"fQgi/ zahmlený 

innocent /"In@snt/ nevinný 

murderer /"m3;d@r@/ vrah 

panic /"p&nIk/ panika, zdesenie, 

panikáriť 

prove /pru;v/ dokázať, overiť 

suspect /"sVspekt/ podozrievať 

theory /"TI@ri/ teória 

victim /"vIktIm/ obeť

More Words in 7B 
admit /@d"mIt/ pripustiť 

associate /@"s@Usi@t/ spojiť, pripojiť 

brutal /"bru;tl/ brutálny, krutý, surový 

century /"sentS@ri/ storočie 

detective /dI"tektIv/ detektív 

DNA /di; en "eI/ DNA 

fascinated /"f&sIneItId/ fascinovaný, 

okúzlený 

forehead /"fO;hed, "fQrId/ čelo 

godparents /"gQdpe@r@nts/ kmotrovci 

incredible /In"kred@bl/ neuveriteľný 

inhabitant /In"h&bIt@nt/ obyvateľ
make fun of /meIk fVn @v/ robiť si 

srandu z 

member /"memb@/ člen 

merchant /"m3;tS@nt/ obchodník, 

kupec 

murder /"m3;d@/ vražda 

mystery /"mIst@ri/ záhada 

nod /nQd/ kývnuť, kývať (hlavou) 

rise /raIz/ zdvihnúť, zdvihnúť sa, 

povstať, vzostup 

robbery /"rQb@ri/ lúpež 

rub /rVb/ trieť 

sarcasm /"sA;k&zm/ sarkazmus 

signal /"sIgn@l/ znamenie, signál 

witness /"wItn@s/ svedok

7C
Vocabulary Bank

Phrasal verbs 
ask for /A;sk f@/ požiadať 

break up /breIk Vp/ rozísť sa, 

rozpadnúť sa

bump into /bVmp "Int@/ naraziť

(na niekoho) 

call back /kO;l b&k/ zavolať späť
calm down /kA;m daUn/ ukľudniť sa 

carry on /"k&ri Qn/ pokračovať 

check in /tSek In/ ubytovať sa, odbaviť 

do up /du; Vp/ zaviazať, zapnúť (kabát) 

eat out /i;t aUt/ jesť mimo domov 

find out /faInd aUt/ zistiť 

get back /get b&k/ vrátiť sa 

get on with /get Qn wID/ vychádzať 

s (niekym) 

give away /gIv @"weI/ rozdať, dať preč 

give up /gIv Vp/ vzdať sa, prestať 

go out (with) /g@U aUt wID/ ísť/výjsť 

si von 

grow up /gr@U Vp/ vyrastať 

hang up /h&N Vp/ zavesiť 

look after /lUk "A;ft@/ starať sa o 

look forward to /lUk "fO;w@d t@/ 
tešiť sa na 

look out /lUk aUt/ dávať pozor 

make into /meIk "Int@/ sfilmovať, 

vstúpiť 

make up /meIk Vp/ rozmyslieť, 

nalíčiť sa 

pass away /pA;s @"weI/ zomrieť 

pick (sb) up /pIk ... Vp/ vyzdvihnúť

(niekoho) 

pick (sth) up /pIk ... Vp/ vyzdvihnúť

(niečo) 

plug in /plVg In/ zastrčiť, zapnúť (do 

zásuvky) 

sell out /sel aUt/ vypredať 

set off /set Qf/ vyraziť (na cestu) 

set up /set Vp/ nastaviť 

slow down /sl@U daUn/ spomaliť 

sort out /sO;t aUt/ vyriešiť, usporiadať 

switch off /swItS Qf/ vypnúť 

take back /teIk b&k/ vziať späť, vrátiť 

take off /teIk Qf/ vzlietnuť, odložiť si, 

zobliecť (kabát) 

take out /teIk aUt/ pozvať (koho), 

výjsť si (s niekym), odstrániť 

take up /teIk Vp/ venovať sa, naviazať 

throw (sth) away /Tr@U @"weI/ vyhodiť 

turn down /t3;n daUn/ odmietnuť 

(ponuku) 

turn on /t3;n Qn/ zapnúť 

turn up /t3;n Vp/ objaviť sa 

warm up /wO;m Vp/ zahriať

More Words to Learn 
bring up (children) /brIN Vp ("tSIldr@n)/ 
vychovávať 

candle /"k&ndl/ sviečka 

electricity /Ilek"trIs@ti/ elektrina 

freezer /"fri;z@/ mraznička 

iron /"aI@n/ žehlička 

light bulb /laIt bVlb/ žiarovka 

live off (the land) /lIv Qf (D@ l&nd)/ žiť z 

vacuum cleaner /"v&kju@m "kli;n@/ 
vysávač

More Words in 7C 
battery /"b&t@ri/ batéria 

candle /"k&ndl/ sviečka 

charge /tSA;dZ/ nabíjať 

chat show /tS&t S@U/ talk show, 

televízna/rozhlasová beseda

(a) cold /(@) k@Uld/ nachladenie 

corner /"kO;n@/ roh 

cough /kQf/ kašeľ 
discuss /dI"skVs/ diskutovať 

embarrassed /Im"b&r@st/ zahanbený, 

v rozpakoch 

first and foremost /f3;st @n "fO;m@Ust/ 
v prvom rade, zo všetkého najprv 

flexible /"fleks@bl/ ohybný, flexibilný, 

prispôsobivý, pružný 

gadget /"g&8dZIt/ prístroj, aparát,

„vynález“ 

go off /g@U Qf/ prestať fungovať, 

vypnúť 

grow (sth) /gr@U/ pestovať 

habit /"h&bIt/ zvyk 

invent /In"vent/ vynájsť 

iron /"aI@n/ žehliť 

manage /"m&nIdZ/ zvládnuť 

miss /mIs/ zmeškať 

nightmare /"naItme@/ nočná mora 

quiz show /kwIz S@U/ vedomostná súťaž 

reality show /ri"&l@ti S@U/ reality show 

schedule /"Sedju;l/ plán, rozvrh 

soap /s@Up/ mydlo 

store /stO;/ obchod, skladovať 

sweep the floor /swi;p D@ flO;/ pozametať 

podlahu 

towel /"taU@l/ ručník 

TV channel /ti; "vi; "tS&nl/ 
televízna stanica

(a) well /(@) wel/ studňa, prameň
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