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VÝSLOVNOSŤ
Zvláštne hlásky v anglickej výslovnosti:
[θ]
[ð ]
[æ]
[ə ]
[ɜː]

three
this
dad
sister
bird

[θriː]
[ðɪs]
[dæd]
[ˈsɪstə]
[bɜːd]

Hlavný prízvuk sa označuje horným apostrofom pred prízvučnou slabikou vtedy, ak sa
nejedná o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], seven [ˈsevən], ale sun [san]. Vedľajší
prízvuk sa označuje dolným apostrofom: kangaroo [ˌkæŋɡəˈruː].

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
UNIT 01 – FAMILY AND FRIENDS
Free time / Voľný čas
UNIT 1
GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

coach a football team
go for a swim/a walk
go on holiday
go on the Internet
go out (with friends)
go out for dinner
go rollerblading/dancing

/ˌkəʊtʃ ə ˈfʊtbɔːl tiːm/
/ˌɡəʊ fər ə ˈswɪm/ə ˈwɔːk/
/ˌɡəʊ ɒn ˈhɒlədeɪ/
/ˌɡəʊ ɒn ði ˈɪntənet/
/ɡəʊ ˌaʊt (wɪð ˈfrendz)/
/ɡəʊ ˌaʊt fə ˈdɪnə/
/ˌɡəʊ ˈrəʊləbleɪdɪŋ/ˈdænsɪŋ/

go shopping/
to the shops
go to a party/concert
go to the park/cinema/
gym/sports centre/
youth club
have a picnic
have fun/a good time
listen to music
play a musical instrument/
the guitar/the piano/
the drums
play ball/chess/snooker/
football/tennis/computer
games
play together
post photos on Facebook
read books/magazines/
news websites
relax
spend a lot of time alone/
together/with my friends/
with my grandparents
spend time (at home)
stay at home
take photographs/photos
talk about books/films
visit friends/different
places

/ˌɡəʊ ˈʃɒpɪŋ/
tə ðə ˈʃɒps/
/ˌɡəʊ tə ə ˈpɑːti/ˈkɒnsət/
/ˌɡəʊ tə ðə ˈpɑːk/ˈsɪnəmə/
ˈdʒɪm ˈspɔːts ˌsentə/
ˈjuːθ klʌb/
/ˌhæv ə ˈpɪknɪk/
/ˌhæv ˈfʌn/ə ˌɡʊd ˈtaɪm/
/ˌlɪsən tə ˈmjuːzɪk/
/ˌpleɪ ə ˌmjuːzɪkəl
ˈɪnstrəmənt/ðə ɡɪˈtɑː/
ðə piˈænəʊ/ðə ˈdrʌmz/
/ˌpleɪ ˈbɔːl/ˈtʃes/ˈsnuːkə/
ˈfʊtbɔːl/ˈtenəs/kəmˈpjuːtə
ɡeɪmz/
/ˌpleɪ təˈɡeðə/
/ˌpəʊst ˌfəʊtəʊz ɒn ˈfeɪsbʊk/
/ˌriːd ˈbʊks/ˌmæɡəˈziːnz/
ˈnjuːz ˌwebsaɪts/
/rɪˈlæks/
/ˌspend ə lɒt əv ˌtaɪm əˈləʊn/
təˈɡeðə/wɪð maɪ ˈfrendz/wɪð
maɪ ˈɡrændˌpeərənts/
/ˌspend taɪm (ət ˈhəʊm)/
/ˌsteɪ ət ˈhəʊm/
/ˌteɪk ˈfəʊtəɡrɑːfs/ˈfəʊtəʊz/
/ˌtɔːk əˌbaʊt ˈbʊks/ˈfɪlmz/
/ˌvɪzət ˈfrendz/ˌdɪfərənt
ˈpleɪsɪz/
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trénovať futbalový tím
ísť si zaplávať/na prechádzku
ísť na prázdniny
ísť na internet
ísť von, vyraziť si (s priateľmi)
ísť na večeru do reštaurácie
ísť si zajazdiť na in-line
korčuliach/tancovať
ísť na nákup(y)/do obchodov
ísť na večierok/koncert
ísť do parku/kina/
posilňovni/športového
centra/mládežníckeho klubu
urobiť si piknik
baviť sa/užívať si
počúvať hudbu
hrať na hudobný nástroj/
gitaru/piano/bicie
hrať sa s loptou/šachy/
biliard/futbal/tenis/
počítačové hry
spoločne sa hrať
dávať fotky na Facebook
čítať knihy/časopisy/
spravodajstvo na internete
odpočívať
tráviť veľa času o samote/
spoločne/spriateľmi/
so starými rodičmi
tráviť čas (doma)
zostať doma
fotografovať/fotiť
hovoriť o knihách/filmoch
navštíviť priateľov/rôzne
miesta

/ˌwɒtʃ ə ˈfɪlm/ə ˌdiː viː ˈdiː/
ˈmjuːzɪk ˌvɪdiəʊz
ɒn ˈjuːtjuːb/ˌtiː ˈviː/
ðə ˈteli/spɔːts ɒn ˌtiː ˈviː/
/ˌraɪt ə ˈblɒɡ/

sledovať film/DVD/
videoklipy na YouTube/
televíziu/telku/šport
v televízii
písať blog, blogovať

UNIT 1

watch a film/a DVD/
music videos
on YouTube/TV/
the telly/sports on TV
write a blog

Interests and preferences / Záujmy a preferencie
be interested in sth
hate/can’t stand
(Twitter/rollerblading)
like (films/reading)
love (weekends/cooking)
prefer (rap/to relax at
home)

/bi ˈɪntrəstəd ɪn ˌsʌmθɪŋ/
/ˌheɪt/kɑːnt ˌstænd
(ˈtwɪtə/ˈrəʊləbleɪdɪŋ)/
/ˌlaɪk (ˈfɪlmz/ˈriːdɪŋ)/
/ˌlʌv (ˌwiːkˈendz/ˈkʊkɪŋ)/
/prɪˌfɜː (ˈræp/tə rɪˌlæks ət
ˈhəʊm)/

zaujímať sa o niečo
nenávidieť/neznášať
(Twitter/in-line korčule)
mať rád (filmy/čítanie)
milovať (víkendy/varenie)
mať radšej (rap/odpočívať
doma)

awesome
awful
brilliant
favourite
good
great
interesting
rubbish
terrible

/ˈɔːsəm/
/ˈɔːfəl/
/ˈbrɪljənt/
/ˈfeɪvərət/
/ɡʊd/
/ɡreɪt/
/ˈɪntrəstɪŋ/
/ˈrʌbɪʃ/
/ˈterəbəl/

úžasný, super
strašný, hrozný
vynikajúci
obľúbený
dobrý
skvelý
zaujímavý
zlý, nezmyselný
hrozný

/ˈdɑːns klɑːs/
/fænˌtæstɪk ˈvɔɪs/
/ɡɪˈtɑː ˌlesən/
/ˌpræktəs/ˌpleɪ (ðə ɡɪˈtɑː)/
/ˈrɒk stɑː/
/ˈsɪŋə/
/ˈstjuːdiəʊ/
/ˌraɪt ˈsɒŋz/

hodina tanca
úžasný hlas
hodina hry na gitare
cvičiť/hrať (na gitare)
rocková hviezda
spevák
štúdio
skladať piesne

GRAMATIKA

Adjectives / Prídavné mená

dance class
fantastic voice
guitar lesson
practise/play (the guitar)
rock star
singer
studio
write songs

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

Music / Hudba

Kinds of music / Hudobné žánre
classical
jazz
pop

/ˈklæsɪkəl/
/dʒæz/
/pɒp/

klasická/vážna
jazz, džez
pop
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rap
reggae
rock

/ræp/
/ˈreɡeɪ/
/rɒk/

rap
reggae
rock

Musical instruments / Hudobné nástroje
UNIT 1

drums
guitar
piano

/drʌmz/
/ɡɪˈtɑː/
/piˈænəʊ/

bicie
gitara
klavír, piano

Books and films / Knihy a filmy

GRAMATIKA

actor/actress
author/writer
fantasy
film star
movie/film
read a lot
true life films
science fiction
vampire stories

/ˈæktə/ˈæktrəs/
/ˈɔːθə/ˈraɪtə/
/ˈfæntəsi/
/ˈfɪlm stɑː/
/ˈmuːvi/fɪlm/
/ˈriːd ə lɒt/
/ˌtruː ˈlaɪf fɪlmz/
/ˌsaɪəns ˈfɪkʃən/
/ˈvæmpaɪə ˌstɔːriz/

herec/herečka
autor/spisovateľ
fantastická literatúra
filmová hviezda
film
veľa čítať
filmy podľa skutočnosti
vedecko-fantastický žáner
príbehy o upíroch

Family and friends / Rodina a priatelia

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

aunt
baby
best friend
brother
child/children
father/dad
grandmother
grandparents
husband
mother/mum
sister
son
uncle
wife

/ɑːnt/
/ˈbeɪbi/
/ˌbest ˈfrend/
/ˈbrʌðə/
/tʃaɪld/ˈtʃɪldrən/
/ˈfɑːðə/dæd/
/ˈɡrænˌmʌðə/
/ˈɡrændˌpeərənts/
/ˈhʌzbənd/
/ˈmʌðə/mʌm/
/ˈsɪstə/
/sʌn/
/ˈʌŋkəl/
/waɪf/

teta
bábätko
najlepší kamarát
brat
dieťa/deti
otec/tato
babička
prarodičia
manžel
matka/mama
sestra
syn
strýko
manželka

Everyday life / Každodenný život
be busy (with sth)
be late for school
clean the house/flat
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/ˌbi ˈbɪzi (wɪð ˌsʌmθɪŋ)/
/bi ˌleɪt fə ˈskuːl/
/ˌkliːn ðə ˈhaʊs/ˈﬂæt/

byť zaneprázdnený (čím)
prísť neskoro do školy
upratať doma/v byte

/ˌkʌm/ˌɡəʊ bæk ˌhəʊm
frəm ˈwɜːk/ˈskuːl/
/ˌduː ˈhəʊmwɜːk/
/ˌduː ðə ˈʃɒpɪŋ/
/ɡet ˌredi fə ˈwɜːk/
/ɡəʊ tə ˌbed (ˈɜːli)/
/ˌhæv ə ˈbɑːθ/ə ˈʃaʊə/
/ˌhæv ˈbrekfəst/ˈlʌntʃ/ˈdɪnə/
ˈsʌpə/
/lʊk ˌɑːftə ðə ˈtʃɪldrən/
/stɑːt/
/ˈstʌdi/
/ˌteɪk/ˌdraɪv ðə tʃaɪld tə ˈskuːl/
tə ðə ˈpleɪɡruːp/
/ˌweɪk ˈʌp/ˌɡet ˈʌp (ˈɜːli)/
/ˌwɒʃ ðə ˈkɑː/ðə ˈdɪʃɪz/
/ˌwɜːk ɪn ðə ˈɡɑːdn/

prísť/ísť naspäť domov
z práce/školy
robiť domácu úlohu
nakupovať
pripraviť sa do práce
ísť spať (skoro)
dať si kúpeľ/sprchu
raňajkovať/obedovať/
večerať
starať sa o deti
začínať
študovať
vziať/viezť dieťa do školy/
na ihrisko
zobudiť sa/vstávať (skoro)
umyť auto/riad
pracovať na záhrade

UNIT 1

come/go back home
from work/school
do homework
do the shopping
get ready for work
go to bed (early)
have a bath/a shower
have breakfast/lunch/
dinner/supper
look after the children
start
study
take/drive the child to
school/to the playgroup
wake up/get up (early)
wash the car/the dishes
work in the garden

/ət ˈnaɪt/
/ət ˈnuːn/ət ˈmɪdnaɪt/
ət ˌwʌn əˈklɒk/
/ət ðə ˌwiːkˈend/
/ˌevri ˈdeɪ/ˈsætədi/
ˌwiːkˈend/
/ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ/
ˌɑːftəˈnuːn/ˈiːvnɪŋ/
/ɒn ə ˌtɪpɪkəl ˌwiːkˈend/
ˈskuːl deɪ/

on Friday afternoon/
Friday night
on Friday/Saturday
on Saturdays/Sundays
on Sunday mornings
on weekdays
what time?

/ɒn ˌfraɪdi ˌɑːftəˈnuːn/
ˌfraɪdi ˈnaɪt/
/ɒn ˈfraɪdi/ˈsætədi/
/ɒn ˈsætədeɪz/ˈsʌndeɪz/
/ɒn ˌsʌndi ˈmɔːn ɪŋz/
/ɒn ˈwiːkdeɪz/
/wɒt taɪm /

v noci
na poludnie/o polnoci/
o jednej hodine
cez víkend
každý deň/sobotu/víkend
ráno/popoludnie/večer
počas bežného víkendu/
počas bežného školského
dňa
v piatok popoludní/piatok
v noci
v piatok/sobotu
počas sobôt/nedieľ
cez sobotné rána
cez víkendy
kedy?

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

at night
at noon/at midnight/
at one o’clock
at the weekend
every day/Saturday/
weekend
in the morning/
afternoon/evening
on a typical weekend/
school day

GRAMATIKA

Time expressions / Časové spojenia

Adverbs of frequency / Príslovky frekvenčné
always
never

/ˈɔːlwəz/
/ˈnevə/

vždy
nikdy
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often
sometimes
usually

/ˈɒfən/
/ˈsʌmtaɪmz/
/ˈjuːʒuəli/

často
niekedy
obvykle

/ˌɜːn (ə lɒt əv ˈmʌni)/
/ˌhæv ə ˈdʒɒb (ɪn wʌnz
ˌfæməliz ˈbɪznəs)/
/ˌmeɪk ˈmʌni/
/ˌwiːkend ˈdʒɒb/
/ˌwɜːk əz (ə ˈprəʊɡræmə/
ə ˈtiːtʃə)/
/ˌwɜːk fər (ə kənˈstrʌkʃən
ˌkʌmpəni)/
/ˌwɜːk ɪn (ə ˈrestərɒnt)/
/ˌwɜːk wɪð (ˈtʃɪldrən)/

zarábať (veľa peňazí)
mať prácu (v rodinnej firme)

/eɪdʒ/
/ˈeksəsaɪz/
/ˌɡɪv ədˈvaɪs/
/ɡrəʊ/
/aʊə/
/ɪnˈvaɪt/
/mɪs/
/ˈnɔːməl/

vek
cvičenie, cvičiť
(po)radiť
rásť
hodina (60 min)
pozvať
prepásť, nechať si ujsť
normálny, obyčajný

Work / Práca
UNIT 1

earn (a lot of money)
have a job (in one’s
family’s business)
make money
weekend job
work as (a programmer/
a teacher)
work for (a construction
company)
work in (a restaurant)
work with (children)

zarábať peniaze
práca na víkend
pracovať ako (programátor/
učiteľ)
pracovať pre (stavebnú
firmu)
pracovať v (reštaurácii)
pracovať s (deťmi)

GRAMATIKA

Other / Ostatné
age
exercise
give advice
grow
hour
invite
miss
normal

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
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UNIT 2 – FOOD
apple
banana
orange
strawberry

/ˈæpəl/
/bəˈnɑːnə/
/ˈɒrəndʒ/
/ˈstrɔːbəri/

jablko
banán
pomaranč
jahoda

/ˈkærət/
/ˈmʌʃruːm/
/ˈʌnjən/
/pəˈteɪtəʊ/
/təˈmɑːtəʊ/

mrkva
hríb
cibuľa
zemiak
rajčina

/mɪlk/
/(ˌmɒtsəˌrelə) ˈtʃiːz/
/ˌaɪs ˈkriːm/

mlieko
(mozzarella) syr
zmrzlina

UNIT 2

Fruit / Ovocie

Vegetables / Zelenina
carrot
mushroom
onion
potato
tomato

milk
(mozzarella) cheese
ice cream

GRAMATIKA

Dairy / Mliečne výrobky

Meat and fish / Mäso a ryby
chicken
ham
pork
tuna

/ˈtʃɪkən/
/hæm/
/pɔːk/
/ˈtjuːnə/

kura
šunka
bravčové
tuniak

/ˈkəʊlə/
/dʒuːs/
/ˌleməˈneɪd/
/(ˈmɪnərəl) ˌwɔːtə/
/tiː/

kola
džús
citronáda
(minerálna) voda
čaj

cola
juice
lemonade
(mineral) water
tea

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

Drinks / Nápoje

Other products / Ostatné výrobky
basil
bread
chocolate
cornflakes

/ˈbæzəl/
/bred/
/ˈtʃɒklət/
/ˈkɔːnﬂeɪks/

bazalka
chlieb
čokoláda
kukuričné lupienky
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UNIT 2

crisps

/krɪsps/

egg
fat
flour
honey
ketchup
mayonnaise
oil
olive oil
rice
seafood
tomato sauce

/eɡ/
/fæt/
/ﬂaʊə/
/ˈhʌni/
/ˈketʃəp/
/ˌmeɪəˈneɪz/
/ɔɪl/
/ˈɒləv ɔɪl/
/raɪs/
/ˈsiːfuːd/
/təˈmɑːtəʊ sɔːs/

(vyprážané) zemiakové
lupienky
vajíčko
tuk
múka
med
kečup
majonéza
olej
olivový olej
ryža
morské plody
rajčinová/paradajková
omáčka

Dishes / Pokrmy

GRAMATIKA

hamburger/burger
hot dog
Indian meal
omelette
pancake
pasta
pizza
salad
sandwich
sausage
sauce
soup
spaghetti

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

/ˈhæmbɜːɡə/ˈbɜːɡə/
/ˈhɒt dɒɡ/
/ˌɪndiən ˈmiːl/
/ˈɒmlət/
/ˈpænkeɪk/
/ˈpæstə/
/ˈpiːtsə/
/ˈsæləd/
/ˈsænwɪdʒ/
/ˈsɒsɪdʒ/
/sɔːs/
/suːp/
/spəˈɡeti/

hamburger
hot dog
indické jedlo
omeleta
palacinka, lievanec
cestoviny
pizza
šalát
sendvič
párok, klobása
omáčka
polievka
špagety

/ˈbrekfəst/
/dɪˈzɜːt/
/fə ˈbrekfəst/fə dɪˈzɜːt/
/lʌntʃ/
/ˈlʌntʃ taɪm/
/(ˌmeɪn) ˈkɔːs/
/snæk/
/tiː/

raňajky
múčnik, zákusok
na raňajky/ako zákusok
obed
čas obeda
(hlavný) chod
desiata
(poludňajší) olovrant /
poobedný čaj
(dvoj-/trojchodová) večera

Meals / Jedlá
breakfast
dessert
for breakfast/for dessert
lunch
lunch time
(main) course
snack
tea

(two-/three-course) dinner /ˌtuː/ˌθriː kɔːs ˈdɪnə/
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Containers / Nádoby, obaly
/ə ˌbæɡ əv (pəˈteɪtəʊz)/
/ə ˌbɑːr əv (ˈtʃɒklət)/
/ə ˌbɒtl əv (ˈketʃəp)/
/ə ˌkæn əv (ˌleməˈneɪd)/
/ə ˌkɑːtn əv (ˈmɪlk)/
/ə ˌkʌp əv (ˈﬂaʊə)/
/ə ˌdʒɑːr əv (ˈhʌni)/
/ə ˌləʊf əv (ˈbred)/
/ə ˌpækət əv (ˈkrɪsps)/

a tin of (tuna) (BrE)/
a can of (tuna) (AmE)
a tub of (ice cream)

/ə ˌtɪn əv (ˈtjuːnə)/
ə ˌkæn əv (ˈtjuːnə)/
/ə ˌtʌb əv (ˌaɪs ˈkriːm)/

sáčok, vrecko (zemiakov)
tabuľ ka (čokolády)
fľaša (kečupu)
plechovka (citronády)
krabica (mlieka)
hrnček (múky)
pohár (medu)
bochník (chleba)
vrecko (zemiakových
lupienkov)
konzerva (tuniaka)

UNIT 2

a bag of (potatoes)
a bar of (chocolate)
a bottle of (ketchup)
a can of (lemonade)
a carton of (milk)
a cup of (flour)
a jar of (honey)
a loaf of (bread)
a packet of (crisps)

vanička, kelímok (zmrzliny)

take out
try

/ˌteɪk ˈaʊt/
/traɪ/

variť
krájať (na drobno)
chladnička
vyprážať (na oboch stranách)
ohriať
(hlavná) surovina
urobiť si desiatu
premiešať
zmes
panvica
pripraviť
položiť niečo na niečo
recept
plátok, krajec; krájať
na plátky
vybrať
ochutnať

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

recipe
slice

/bɔɪl/
/tʃɒp/
/frɪdʒ/
/fraɪ (ɒn ˌbəʊθ ˈsaɪdz)/
/hiːt/
/(ˌmeɪn) ɪnˈɡriːdiənt/
/ˌmeɪk ə ˈsnæk/
/mɪks/
/ˈmɪkstʃə/
/pæn/
/prɪˈpeə/
/ˌpʊt ˌsʌmθɪŋ ɒn ˈtɒp
əv ˌsʌmθɪŋ/
/ˈresəpi/
/slaɪs/

boil
chop
fridge
fry (on both sides)
heat
(main) ingredient
make a snack
mix
mixture
pan
prepare
put sth on top of sth

Adjectives / Prídavné mená
delicious
fantastic
favourite
fresh

/dɪˈlɪʃəs/
/fænˈtæstɪk/
/ˈfeɪvərət/
/freʃ/

GRAMATIKA

Preparing food / Príprava jedla

vynikajúci, chutný
úžasný
obľúbený
čerstvý
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK

UNIT 2

grilled
healthy
hot/spicy
local
strong
sweet
traditional
typical
unhealthy
vegetarian
wild

/ɡrɪld/
/ˈhelθi/
/hɒt/ˈspaɪsi/
/ˈləʊkəl/
/strɒŋ/
/swiːt/
/trəˈdɪʃənəl/
/ˈtɪpɪkəl/
/ʌnˈhelθi/
/ˌvedʒəˈteəriən/
/waɪld/

grilovaný
zdravý
pálivý/ostrý
miestny
silný
sladký
tradičný
typický
nezdravý
vegetariánsky
divoký, divoko rastúci

Shopping / Nakupovanie

GRAMATIKA

checkout
go shopping
shelf/shelves
shopping basket
supermarket
trolley

/ˈtʃekaʊt/
/ˌɡəʊ ˈʃɒpɪŋ/
/ʃelf/ʃelvz/
/ˈʃɒpɪŋ ˌbɑːskət/
/ˈsuːpəˌmɑːkət/
/ˈtrɒli/

pokladňa v samoobsluhe
ísť nakupovať
regál/regály
nákupný košík
supermarket
nákupný vozík

Restaurants / Reštaurácia

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

burger bar

/ˈbɜːɡə bɑː/

chef/cook
choose
cost
Enjoy your meal!
expensive
fast food
get a takeaway

/ʃef/kʊk/
/tʃuːz/
/kɒst/
/ɪnˌdʒɔɪ jə ˈmiːl/
/ɪkˈspensɪv/
/ˌfɑːst ˈfuːd/
/ˌɡet ə ˈteɪkəweɪ/

go out for a meal
kebab bar

/ɡəʊ ˌaʊt fər ə ˈmiːl/
/kəˈbæb bɑː/

large/small
menu
order
oriental restaurant
pizza place
price
serve

/lɑːdʒ/smɔːl/
/ˈmenjuː/
/ˈɔːdə/
/ɔːriˌentl ˈrestərɒnt/
/ˈpiːtsə pleɪs/
/praɪs/
/sɜːv/

10

bar/reštaurácia podávajúca
hamburgery
šéfkuchár/kuchár
vybrať (si)
stáť (koľ ko)
Dobrú chuť!
drahý
rýchle občerstvenie
objednať/kúpiť si jedlo
so sebou
ísť sa najesť do reštaurácie
bar/reštaurácia podávajúca
kebab
veľ ký/malý
jedálny lístok, menu
objednať (si)
orientálna reštaurácia
pizzéria
cena
podávať, servírovať

/ˈweɪtə/ˈsɜːvə/

čašník

at least
below
birthday party
celebrate
countryside
crocodile
dangerous
each
experience
fancy-dress party
(food) festival
from above
happen
have
hungry
in front of the telly
it doesn‘t matter

/ət liːst/
/bɪˈləʊ/
/ˈbɜː(r)θdeɪ ˈpɑː(r)ti/
/ˈseləbreɪt/
/ˈkʌntrisaɪd/
/ˈkrɒkədaɪl/
/ˈdeɪndʒərəs/
/iːtʃ/
/ɪkˈspɪəriəns/
/ˌfæntsi ˈdres ˈpɑːti/
/(ˈfuːd) ˌfestəvəl/
/frəm əˈbʌv/
/ˈhæpən/
/hæv/
/ˈhʌŋɡri/
/ɪn ˌfrʌnt əv ðə ˈteli/
/ɪt ˈdʌz(ə)nt ˈmætə(r)/

(main) square
messy
need
north
push
rate
recommend
shark
south
stairs
taste
team
throw
touch screen
tracks
undersea
upstairs
worth

/(meɪn) skweə/
/ˈmesi/
/niːd/
/nɔːθ/
/pʊʆ/
/reɪt/
/ˌrekəˈmend/
/ʃɑː(r)k/
/saʊθ/
/steəz/
/teɪst/
/tiːm/
/θrəʊ/
/ˈtʌtʃ skriːn/
/træks/
/ˌʌndəˈsiː/
/ʌpˈsteəz/
/wɜːθ/

aspoň
pod
narodeninová oslava
oslavovať
vidiek
krokodíl
nebezpečný
každý
zážitok
karneval
(gastronomický) festival
zhora
stať sa, prihodiť sa
mať, vlastniť
hladný
pred televíziou
to je jedno (pri výbere
z možností)
(hlavné) námestie
neporiadny
potrebovať
sever
(za)tlačiť
(o)hodnotiť
odporučiť
žralok
juh
schody
chuť, príchuť
tím, družstvo
hádzať
dotyková obrazovka
chodníky, cesty
podmorský
hore
vyplatiť sa, stáť za to

waiter/server

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

GRAMATIKA

UNIT 2

Other / Ostatné
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
UNIT 3 – WORK
Jobs / Zamestnania
UNIT 3
GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

accountant
actor/actress
architect
artist
au pair
author
builder
dentist
doctor
engineer
factory worker
farmer
gardener
hairdresser
journalist
lawyer
mechanic
nurse
photographer
plumber
programmer
receptionist
scientist
secretary
shop assistant
soldier
sports instructor
taxi driver
teacher
vet
waiter/waitress

/əˈkaʊntənt/
/ˈæktə/ˈæktrəs/
/ˈɑːkətekt/
/ˈɑːtəst/
/əʊ ˈpeə/
/ˈɔːθə/
/ˈbɪldə/
/ˈdentəst/
/ˈdɒktə/
/ˌendʒəˈnɪə/
/ˈfæktəri ˌwɜːkə/
/ˈfɑːmə/
/ˈɡɑːdnə/
/ˈheəˌdresə/
/ˈdʒɜːnələst/
/ˈlɔːjə/
/mɪˈkænɪk/
/nɜːs/
/fəˈtɒɡrəfə/
/ˈplʌmə/
/ˈprəʊɡræmə/
/rɪˈsepʃənəst/
/ˈsaɪəntəst/
/ˈsekrətəri/
/ˈʃɒp əˌsɪstənt/
/ˈsəʊldʒə/
/ˈspɔːts ɪnˌstrʌktə/
/ˈtæksi ˌdraɪvə/
/ˈtiːtʃə/
/vet/
/ˈweɪtə/ˈweɪtrəs/

účtovník/účtovníčka
herec/herečka
architekt
(výtvarný) umelec
pomocnica v domácnosti
autor
staviteľ
zubár
lekár
technik
továrenský robotník
farmár, poľnohospodár
záhradník
kaderník
novinár
právnik
mechanik
zdravotná sestra
fotograf
inštalatér
programátor
recepčná
vedec
sekretárka
predavač
vojak
športový inštruktor
taxikár
učiteľ
veterinár
čašník/čašníčka

Workplaces / Pracovisko
business
café
factory
holiday resort
hospital
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/ˈbɪznəs/
/ˈkæfeɪ/
/ˈfæktəri/
/ˈhɒlədi rɪˌzɔːt/
/ˈhɒspɪtl/

podnik, firma
kaviareň
továreň
rekreačné stredisko
nemocnica

hotel
(medzinárodná) firma
kancelária
škola
supermarket
cestovná kancelária

finish work at (5 p.m.)
gain experience
have a job
holiday job
learn sth/about sth/
to do sth
meet people
meeting
physical work
practical skills
work (eight) hours a day

/ˌfɪnɪʃ ˌwɜːk ət (faɪv ˌpiː ˈem)/
/ˌɡeɪn ɪkˈspɪəriəns/
/ˌhæv ə ˈdʒɒb/
/ˈhɒlədeɪ dʒɒb/
/ˈlɜːn ˌsʌmθɪŋ/əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/
tə duː ˌsʌmθɪŋ/
/ˌmiːt ˈpiːpəl/
/ˈmiːtɪŋ/
/ˌfɪzɪkəl ˈwɜːk/
/ˌpræktɪkəl ˈskɪlz/
/ˌwɜːk (eɪt) ˌaʊəz ə ˈdeɪ/

work abroad
work alone/in a team
work for (a company)
work from home
work full-time/part-time

/ˌwɜːk əˈbrɔːd/
/ˌwɜːk əˈləʊn/ɪn ə ˈtiːm/
/ˌwɜːk fər (ə ˈkʌmpəni)/
/ˌwɜːk frəm ˈhəʊm/
/ˌwɜːk ˌfʊl ˈtaɪm/ˌpɑːt ˈtaɪm/

work hard
work in (a supermarket)
work long hours
work nine to five

/ˌwɜːk ˈhɑːd/
/ˌwɜːk ɪn (ə ˈsuːpəˌmɑːkət)/
/ˌwɜːk lɒŋ ˈaʊəz/
/ˌwɜːk naɪn tə ˈfaɪv/

work outside
work with people/
children/adults/numbers
work with your hands
working day

/ˌwɜːk aʊtˈsaɪd/
/ˌwɜːk wɪð ˈpiːpəl/ˈtʃɪldrən/
ˈædʌlts ˈnʌmbəz/
/ˌwɜːk wɪð jə ˈhændz/
/ˌwɜːkɪŋ ˈdeɪ/

skončiť v práci o (17 hod.)
získať skúsenosti
mať zamestnanie
letná brigáda
učiť sa niečo/o niečom/
niečo robiť
stretávať sa s ľuďmi
porada, schôdza
fyzická práca
praktické zručnosti
pracovať (osem) hodín
denne
pracovať v zahraničí
pracovať samostatne/v tíme
pracovať pre (firmu)
pracovať z domu
pracovať na plný/čiastočný
úväzok
tvrdo pracovať
pracovať v (supermarkete)
pracovať neskoro do noci
pracovať od deviatej
do piatej
pracovať vonku
pracovať s ľuďmi/deťmi/
dospelými/číslami
pracovať rukami, manuálne
pracovný deň

Job duties / Pracovné povinnosti
ask people their opinion
be responsible for sth/
doing sth
build

/ˌɑːsk ˌpiːpəl ðeər əˈpɪnjən/
/bi rɪˈspɒnsəbəl fə ˌsʌmθɪŋ/
ˌduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/
/bɪld/

pýtať sa ľudí na ich názor
byť zodpovedný za niečo/
vykonanie niečoho
stavať
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At work / V práci

GRAMATIKA

UNIT 3

/həʊˈtel/
/(ɪntəˌnæʃənəl) ˈkʌmpəni/
/ˈɒfəs/
/skuːl/
/ˈsuːpəˌmɑːkət/
/ˈtrævəl ˌkʌmpəni/

hotel
(international) company
office
school
supermarket
travel company

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK

UNIT 3
GRAMATIKA

test (products/beds/
water slides/safety)

/dɪɡ/
/ˈiːmeɪl ˌsʌmbɒdi/ˌraɪt/
ˌsend ən ˈiːmeɪl tə ˌsʌmbɒdi/
/fɪl ˌɪn ˌkwestʃəˈneəz/
/fɪt/
/ﬂaɪ/
/ˌlʊk ˈɑːftə ˌsʌmbɒdi/
/ˈɔːdə/
/ˈɔːɡənaɪz/
/fəʊn/
/ˌpleɪ wɪð ðə ˈkɪdz/
/prɪˈpeə ˌsʌmθɪŋ/fə ˌsʌmθɪŋ/
/rɪˈpeə/
/ˌraɪd ə ˈbaɪk/
/sel/
/ˈsend ˌsʌmθɪŋ tə ˌsʌmbɒdi/
/saɪn/
/ˈtiːtʃ (ˌsʌmbɒdi) ˌsʌmθɪŋ/
(ˌsʌmbɒdi) əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/
ˌsʌmbɒdi tə duː ˌsʌmθɪŋ/
/ˌtest (ˈprɒdʌkts/ˈbedz/
ˈwɔːtə slaɪdz/ˈseɪfti)/

travel round Europe
visit interesting places

/ˌtrævəl raʊnd ˈjʊərəp/
/ˌvɪzət ˌɪntrəstɪŋ ˈpleɪsɪz/

write a blog

/ˌraɪt ə ˈblɒɡ/

dig
email sb/write/
send an email to sb
fill in questionnaires
fit
fly
look after sb
order
organise
phone
play with the kids
prepare sth/for sth
repair
ride a bike
sell
send sth to sb
sign
teach (sb) sth/(sb) about
sth/sb to do sth

kopať
napísať/poslať niekomu
email
vyplňovať dotazníky
umiestniť, upevniť
lietať
starať sa o niekoho
objednať
organizovať
telefonovať
hrať sa s deťmi
pripraviť niečo/sa na niečo
opravovať
jazdiť na bicykli
predávať
poslať niekomu niečo
podpísať
učiť (niekoho) niečo/
(niekoho) o niečom/niekoho
niečo robiť
testovať (výrobky/postele/
vodné šmýkačky/
bezpečnosť)
cestovať po Európe
navštevovať zaujímavé
miesta
písať blog

People at work / Ľudia v práci
SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

boss
co-worker
colleague
customer
employer
guest
manager
owner of a business
patient
shopper
worker
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/bɒs/
/ˌkəʊˈwɜːkə/
/ˈkɒliːɡ/
/ˈkʌstəmə/
/ɪmˈplɔɪə/
/ɡest/
/ˈmænɪdʒə/
/ˌəʊnər əv ə ˈbɪznəs/
/ˈpeɪʃənt/
/ˈʃɒpə/
/ˈwɜːkə/

šéf
spolupracovník
kolega
zákazník
zamestnávateľ
hosť
manažér
majiteľ firmy
pacient
nakupujúci
pracovník

earn a good/high/
low salary
earn a lot of money as
(a waiter)
earn enough to pay
for the rent
earn money (to pay
for my studies)
earn (thirty pounds)
a day

/ˌɜːn ə ˌɡʊd/ˌhaɪ/
ˌləʊ ˈsæləri/
/ˌɜːn ə lɒt əv ˌmʌni əz
(ə ˈweɪtə)/
/ˌɜːn ɪˌnʌf tə ˌpeɪ
fə ðə ˈrent/
/ˌɜːn ˈmʌni (tə ˌpeɪ
fə maɪ ˈstʌdiz)/
/ˌɜːn (ˌθɜːti ˌpaʊndz)
ə ˈdeɪ/

zarábať dobre/vysoký/nízky
plat
zarábať veľa peňazí ako
(čašník)
zarábať dosť na zaplatenie
nájomného
zarábať peniaze
(na zaplatenie štúdia)
zarábať (30 libier) denne

UNIT 3

Money / Peniaze

Adjectives / Prídavné mená
/ˌbædli ˈpeɪd/
/ˈbɔːrɪŋ/
/dɪˈmɑːndɪŋ/
/ˈdɪfɪkəlt/
/ˈiːzi/
/ɪkˈsaɪtɪŋ/
/ˌfʊl ˈtaɪm/
/hɑːd/
/ˈleɪzi/
/ˌpɑːt ˈtaɪm/
/ˈskeəri/
/ʌnˈplezənt/
/ˌwel ˈpeɪd/

zle platený
nudný
náročný
zložitý, obtiažny
ľahký
vzrušujúci
na plný úväzok
ťažký
ľahký
na čiastočný úväzok
strašidelný
nepríjemný
dobre platený

GRAMATIKA

badly-paid
boring
demanding
difficult
easy
exciting
full-time
hard
lazy
part-time
scary
unpleasant
well-paid

agriculture
do voluntary work
education
government programme
health
Peace Corps
produce vegetables
promote peace
and friendship
volunteer

/ˈæɡrɪˌkʌltʃə/
/ˌduː ˈvɒləntəri wɜːk/
/ˌedjʊˈkeɪʃən/
/ˈɡʌvəmənt ˌprəʊɡræm/
/helθ/
/ˈpiːs kɔː/
/prəˌdjuːs ˈvedʒtəbəlz/
/prəˌməʊt ˌpiːs
ənd ˈfrendʃɪp/
/ˌvɒlənˈtɪə/

poľnohospodárstvo
robiť dobrovoľnícku prácu
vzdelanie
vládny program
zdravie
(americké) mierové zbory
pestovať zeleninu
podporovať/presadzovať
mier a priateľstvo
dobrovoľník
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SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

Voluntary work / Dobrovol’nícka práca

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Other / Ostatné

UNIT 3

advertise
be scared of sth
do sb a favour
dream job
flowerbed
foreign
get exercise
guidebook
negative aspect
shower
roof
unusual
work

GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
16

/ˈædvətaɪz/
/ˌbi ˈskeəd əv ˌsʌmθɪŋ/
/ˌduː ˌsʌmbɒdi ə ˈfeɪvə/
/ˌdriːm ˈdʒɒb/
/ˈﬂaʊəˌbed/
/ˈfɒrən/
/get ˈeksəsaɪz/
/ˈɡaɪdbʊk/
/ˌneɡətɪv ˈæspekt/
/ˈʃaʊə/
/ruːf/
/ʌnˈjuːʒʊəl/
/wɜːk/

inzerovať
báť sa niečoho
urobiť niekomu láskavosť
práca snov
kvetinový záhon
zahraničie
hýbať sa, zacvičiť si
knižný sprievodca
negatívny aspekt/stránka
sprcha
strecha
neobvyklý
pracovať

UNIT 4 – PEOPLE
ear
eye
eyebrows
eyelashes
forehead
hair
lips
mouth
neck
nose
tongue

/ɪə/
/aɪ/
/ˈaɪbraʊz/
/ˈaɪlæʃɪz/
/ˈfɒrəd/
/heə/
/lɪps/
/maʊθ/
/nek/
/nəʊz/
/tʌŋ/

ucho
oko
obočie
riasy
čelo
vlasy
pery
ústa
krk
nos
jazyk

/ˌmɪdəl ˈeɪdʒd/
/əʊld/
/jʌŋ/

stredného veku
starý
mladý

UNIT 4

Parts of the head and face / Hlava a tvár

middle-aged
old
young

GRAMATIKA

Age / Vek

Hair colour / Farba vlasov
black
blond
brown
dark
fair
grey
red

/blæk/
/blɒnd/
/braʊn/
/dɑːk/
/feə/
/ɡreɪ/
/red/

čierne
blonďavé
hnedé
tmavé
svetlé
sivé
hrdzavé, ryšavé

curly
straight
wavy

/ˈkɜːli/
/streɪt/
/ˈweɪvi/

kučeravé
rovné
vlnité

bald
long
medium-length
short

/bɔːld/
/lɒŋ/
/ˌmiːdiəm ˈleŋθ/
/ʃɔːt/

Hair type / Druh vlasov

Hair length / Dĺžka vlasov

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

Appearance / Vzhľad

plešatý
dlhé
stredne dlhé
krátke
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Eye colour / Farba očí

UNIT 4

blue
brown
green
grey

/bluː/
/braʊn/
/ɡriːn/
/ɡreɪ/

modré
hnedé
zelené
šedé

short
tall

/ʃɔːt/
/tɔːl/

nízky
vysoký

Height / Výška

Build and looks / Postava a vzhľad

GRAMATIKA

attractive/good-looking
fat
fit
flexible
pretty
slim
sporty
thin
ugly
well-built

/əˈtræktɪv/ˌɡʊd ˈlʊkɪŋ/
/fæt/
/fɪt/
/ˈﬂeksəbəl/
/ˈprɪti/
/slɪm/
/ˈspɔːti/
/θɪn/
/ˈʌɡli/
/ˌwel ˈbɪlt/

príťažlivý/pekný
tučný
v dobrej kondícii
ohybný
pekná (žena)
štíhly
športovo založený
chudý
škaredý
dobre urastený

Personality and emotions / Osobnosť a pocity

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

ambitious
boring
busy
calm
clever/intelligent
confident
creative
energetic
fun
funny
generous
interesting
kind
naive
negative
positive
relaxed
sense of humour
serious
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/æmˈbɪʃəs/
/ˈbɔːrɪŋ/
/ˈbɪzi/
/kɑːm/
/ˈklevə/ɪnˈtelədʒənt/
/ˈkɒnfədənt/
/kriˈeɪtɪv/
/ˌenəˈdʒetɪk/
/fʌn/
/ˈfʌni/
/ˈdʒenərəs/
/ˈɪntrəstɪŋ/
/kaɪnd/
/naɪˈiːv/
/ˈneɡətɪv/
/ˈpɒzətɪv/
/rɪˈlækst/
/ˌsens əv ˈhjuːmə/
/ˈsɪəriəs/

ambiciózny
nudný
zaneprázdnený
pokojný
múdry/inteligentný
sebavedomý
kreatívny
čulý, aktívny
zábavný
smiešny
štedrý
zaujímavý
milý, láskavý
naivný
negatívny
pozitívny
uvoľnený, pohodový
zmysel pre humor
vážny

/ʃaɪ/
/ˈsəʊʃəbəl/
/ˈstjuːpəd/
/səkˈsesfəl/
/ˈtæləntəd/
/ˈtɒlərənt/
/ˌʌnˈkaɪnd/
/ʌnˈsəʊʃəbəl/
/ʌnˈtaɪdi/
/ˈwʌrid/

hanblivý
spoločenský
hlúpy
úspešný
talentovaný
tolerantný
nepríjemný, zlý
nespoločenský
neporiadny
ustaraný

UNIT 4

shy
sociable
stupid
successful
talented
tolerant
unkind
unsociable
untidy
worried

Clothes and accessories / Oblečenie a doplnky
korále
topánky (vysoké)
kabát, plášť
šaty
perie
klobúk, čapica
sako, bunda, krátky kabát
džínsy/rifle
sveter
make-up
šál, šatka
košeľa
topánky
sukňa
ponožky
oblek
tričko
tetovanie
kravata
tričko, blúzka
tepláková súprava
tenisky
nohavice
parochňa

GRAMATIKA

/biːdz/
/buːts/
/kəʊt/
/dres/
/ˈfeðəz/
/hæt/
/ˈdʒækət/
/ˈdʒiːnz/ˌpeər əv ˈdʒiːnz/
/ˈdʒʌmpə/
/ˈmeɪkʌp/
/skɑːf/
/ʃɜːt/
/ʃuːz/
/skɜːt/
/sɒks/
/suːt/
/ˈtiː ʃɜːt/
/təˈtuː/
/taɪ/
/tɒp/
/ˈtræksuːt/
/ˈtreɪnəz/
/ˈtraʊzəz/
/wɪɡ/

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

beads
boots
coat
dress
feathers
hat
jacket
jeans/pair of jeans
jumper
make-up
scarf
shirt
shoes
skirt
socks
suit
T-shirt
tattoo
tie
top
tracksuit
trainers
trousers
wig

Adjectives / Prídavné mená
casual
comfortable
crazy/mad

/ˈkæʒuəl/
/ˈkʌmftəbəl/
/ˈkreɪzi/mæd/

neformálny, na voľný čas
pohodlný
bláznivý/šialený
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UNIT 4

fashionable
formal
organic
original
outrageous
smart
stylish
typical
well-designed

/ˈfæʃənəbəl/
/ˈfɔːməl/
/ɔːˈɡænɪk/
/əˈrɪdʒɪnəl/
/aʊtˈreɪdʒəs/
/smɑːt/
/ˈstaɪlɪʃ/
/ˈtɪpɪkəl/
/ˌwel diˈzaɪnd/

módny
spoločenský
ekologický, bio
originálny
výstredný
elegantný
štýlový
typický
dobre navrhnutý

Fashion / Móda
be the centre of attention /biː ðiː ˈsentə əv əˈtenʃ(ə)n/
casual/original/smart
/ˌkæʒuəl/əˌrɪdʒɪnəl/ˌsmɑːt
ˈdresə/
dresser

GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

changing room
design
ecofashion label
fit (well)
inspire
look
material
model
outfit

/ˈtʃeɪndʒɪŋ ruːm/
/dɪˈzaɪn/
/ˈiːkəʊˌfæʃən ˌleɪbəl/
/ˌfɪt (ˈwel)/
/ɪnˈspaɪə/
/lʊk/
/məˈtɪəriəl/
/ˈmɒdl/
/ˈaʊtfɪt/

quality
slim/loose fit
(small/medium/large/
extra large) size
style icon
try sth on
wear

/ˈkwɒləti/
/ˌslɪm/ˌluːs ˈfɪt/
/(ˌsmɔːl/ˌmiːdiəm/ˌlɑːdʒ/
ˌekstrə ˌlɑːdʒ) ˈsaɪz/
/ˈstaɪl ˌaɪkɒn/
/ˌtraɪ ˌsʌmθɪŋ ˈɒn/
/weə/

byť stredom pozornosti
pohodlne/originálne/
elegantne sa obliekajúci
človek
šatňa, kabínka
navrhovať
značka ekologickej módy
sedieť, pasovať (dobre)
inšpirovať, byť vzorom
vyzerať
materiál, látka
predvádzať
odev, oblečenie na určitú
príležitosť
kvalita
úzky/voľný strih
(malá/stredná/veľ ká/
extra veľ ká) veľ kosť
módna ikona
vyskúšať si niečo na sebe
nosiť, mať na sebe

/ˌɡəʊ ˈdʒɒɡɪŋ/
/hæŋ ˌaʊt wɪð ˈfrendz/
/ˌhæv ˈfʌn/
/spend ˌtaɪm ɪn ðə ˈdʒɪm/
/ˌwɒtʃ ˈfɪlmz/

chodiť behať
stretávať sa, byť s priateľmi
dobre sa baviť
tráviť čas v posilňovni
pozerať filmy

Interests / Zál’uby
go jogging
hang out with friends
have fun
spend time in the gym
watch films
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be in education
buy your first flat/house/
home
fall in love
get married
get your first job
go on your first date
learn to drive
leave home
train for a job
(as an apprentice)
vote in an election

/ˌbi ɪn ˌedjʊˈkeɪʃən/
/ˌbaɪ jə ˌfɜːst ˈﬂæt/ˈhaʊs/
ˈhəʊm/
/ˌfɔːl ɪn ˈlʌv/
/ˌɡet ˈmærid/
/ˌɡet jə ˌfɜːst ˈdʒɒb/
/ˌɡəʊ ɒn jə ˌfɜːst ˈdeɪt/
/ˌlɜːn tə ˈdraɪv/
/ˌliːv ˈhəʊm/
/ˌtreɪn fər ə ˈdʒɒb
(əz ən əˈprentəs)/
/ˌvəʊt ɪn ən ɪˈlekʃən/

vzdelávať sa
kúpiť si svoj prvý byt/dom/
bývanie
zamilovať sa
oženiť sa/vydať sa
nájsť si prvé zamestnanie
ísť na svoje prvé rande
naučiť sa šoférovať
odísť z domu
(vy)školiť sa (ako učeň)

/hæv ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈkɒmən/
/aɪˈdentəti kɑːd/
/lɑːf/
/pəˈmɪʃən/
/ˈpɜːsən/
/səˈpɔːt/
/twɪnz/

mať niečo spoločné
občiansky preukaz
smiať sa
povolenie
osoba
podporovať
dvojčatá

UNIT 4

Life events / Životné udalosti

voliť vo voľ bách

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

have sth in common
identity card
laugh
permission
person
support
twins

GRAMATIKA

Other / Ostatné
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UNIT 5 – EDUCATION
School subjects / Predmety v škole

UNIT 5

Chemistry
Geography
History
IT (Information
Technology)
Marine Biology
Maths
PE (Physical Education)
Physics
Science

/ˈkeməstri/
/dʒiˈɒɡrəﬁ/
/ˈhɪstəri/
/ˌaɪ ˈtiː (ˌɪnfəˌmeɪʃən
tekˈnɒlədʒi)/
/məˌriːn baɪˈɒlədʒi/
/mæθs/
/ˌpiː ˈiː (ˌfɪzɪkəl ˌedjʊˈkeɪʃən)/
/ˈfɪzɪks/
/ˈsaɪəns/

chémia
zemepis, geografia
dejepis
informačné technológie,
informatika
morská biológia
matematika
telesná výchova
fyzika
veda

Classroom objects / Vybavenie triedy

GRAMATIKA

blackboard
calculator
coursebook
desk
IWB
(interactive whiteboard)
(special) equipment

/ˈblækbɔːd/
/ˈkælkjəleɪtə/
/ˈkɔːsbʊk/
/desk/
/ˌaɪ ˌdʌbəljuː ˈbiː
(ˌɪntərˌæktɪv ˈwaɪtbɔːd)/
/(ˌspeʃəl) ɪˈkwɪpmənt/

tabuľa
kalkulačka
učebnica
lavica
interaktívna tabuľa
(špeciálne) vybavenie

People at school / Ľudia v škole

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

form teacher
head teacher
professor
pupil
secondary school student
university student

/ˈfɔːm ˌtiːtʃə/
/ˌhed ˈtiːtʃə/
/prəˈfesə/
/ˈpjuːpəl/
/ˈsekəndəri skuːl ˌstjuːdənt/
/ˌjuːnəˈvɜːsəti ˌstjuːdənt/

triedny učiteľ
riaditeľ
profesor
žiak, školák
študent strednej školy
študent vysokej školy

Places at the school / Miesta v škole
canteen
corridor
gym
hall
library
playground
science lab
sports field
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/kænˈtiːn/
/ˈkɒrədɔː/
/dʒɪm/
/hɔːl/
/ˈlaɪbrəri/
/ˈpleɪɡraʊnd/
/ˈsaɪəns læb/
/ˈspɔːts ﬁːld/

jedáleň
chodba
telocvičňa
sála, sieň
knižnica
ihrisko
vedecké laboratórium
športové ihrisko

staff room
(well-equipped/
comfortable) classroom

/ˈstɑːf ruːm/
/(wel ɪˌkwɪpt/ˌkʌmftəbəl)
ˈklɑːsrʊm/

zborovňa
(dobre vybavená/útulná)
trieda

/ˈbɔɪz skuːl/
/ˈɡɜːlz skuːl/
/ˈkɪndəɡɑːtn/
/ˈmɪdl skuːl/
/ˌmɪkst ˈskuːl/

nursery school
primary school
private school
secondary school
single-sex school

/ˈnɜːsəri skuːl/
/ˈpraɪməri skuːl/
/ˌpraɪvət ˈskuːl/
/ˈsekəndəri skuːl/
/ˌsɪŋɡəl ˌseks ˈskuːl/

state school

/ˈsteɪt skuːl/

academy
technical college
university

/əˈkædəmi/
/ˈteknɪkəl ˌkɒlɪdʒ/
/ˌjuːnəˈvɜːsəti/

Higher education / Vyššie vzdelanie

chlapčenská škola
dievčenská škola
materská škola
základná škola (druhý stupeň)
škola pre dievčatá
a chlapcov
materská škola
základná škola (prvý stupeň)
súkromná škola
stredná škola
škola len pre dievčatá
alebo len pre chlapcov
štátna škola
odborná škola (umelecká)
priemyslová škola
vysoká škola

GRAMATIKA

boys’ school
girls’ school
kindergarten
middle school
mixed school

UNIT 5

Types of schools / Druhy škôl

School activities / Školské aktivity
/ˈæktɪŋ/
/ˈklʌb ˌmiːtɪŋ/
/kəmˌpʌlsəri ækˈtɪvətiz/
/ˌend əv ˌjɪə ˈspɔːts
kɒmpəˌtɪʃən/
/ˌekstrə ækˈtɪvətiz/
/aʊtˌdɔːr ækˈtɪvətiz/
/ˈspɔːts tiːm/
/ˈθɪətə ɡruːp/
/ˈtraɪəlz/
/ˌvɒlənˈtɪə ˌprəʊɡræm/
ˌprɒdʒekt/
/ˈwɜːkʃɒp/

herectvo
klubové stretnutia
povinné aktivity
záverečná športová súťaž
nepovinné aktivity
vonkajšie aktivity
športový tím
herecká skupina
skúšky, testovanie
dobrovoľnícky program/
projekt
dielňa

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

acting
club meeting
compulsory activities
end-of-year sports
competition
extra activities
outdoor activities
sports team
theatre group
trials
volunteer programme/
project
workshop

School trips / Školské výlety
attraction
book online

/əˈtrækʃən/
/ˌbʊk ˈɒnlaɪn/

atrakcia, zaujímavosť
rezervovať cez internet
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UNIT 5

camping trip
close
cost
cultural event
discount
download an app
education centre
explore
family ticket
free
free time
guided tour
home stay
museum tour
open
opening times
train station

GRAMATIKA

/ˈkæmpɪŋ trɪp/
/kləʊz/
/kɒst/
/ˌkʌltʃərəl ɪˈvent/
/ˈdɪskaʊnt/
/daʊnˌləʊd ən ˈæp/
/ˌedjʊˈkeɪʃən ˌsentə/
/ɪkˈsplɔː/
/ˈfæməli ˌtɪkət/
/friː/
/ˌfriː ˈtaɪm/
/ˌɡaɪdɪd ˈtʊə/
/ˈhəʊm steɪ/
/mjuːˈziəm tʊə/
/ˈəʊpən/
/ˈəʊpənɪŋ taɪmz/
/ˈtreɪn ˌsteɪʃən/

výlet pod stanom
zatvárať
stáť, mať cenu
kultúrna udalosť
zľava
stiahnuť (si) aplikáciu
vzdelávacie stredisko
(pre)skúmať
rodinná vstupenka
zadarmo
voľný čas
prehliadka so sprievodcom
ubytovanie v rodinách
prehliadka múzea
otvoriť, otvorený
otváracie hodiny
vlaková stanica

/ˈbædmɪntən/
/ˈfʊtbɔːl/
/ˈhɒki/
/ˈseɪlɪŋ/
/ˈsnɔːkəlɪŋ/
/ˈvɒlibɔːl/
/ˈwɔːtə spɔːts/

bedminton
futbal
hokej
plachtenie
šnorchlovanie
volejbal
vodné športy

/bænd/
/mjuːˈzɪʃən/
/ˌpleɪ ðə piˈænəʊ/
ðə ɡɪˈtɑː/ðə ˌvaɪəˈlɪn/
/ˈrekɔːd diːl/
/sɪŋ/

skupina, kapela
hudobník
hrať na piane/gitare/
husliach
nahrávacia zmluva
spievať

Sports / Športy
badminton
football
hockey
sailing
snorkelling
volleyball
water sports

Music / Hudba
SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

band
musician
play the piano/
the guitar/the violin
record deal
sing

Verbs and phrases about school / Slovesá a frázy – škola
be afraid/scared of sth
be good at (foreign
languages)
be late/early/on time
for lessons
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/bi əˈfreɪd/ˈskeəd əv ˌsʌmθɪŋ/
/bi ˌɡʊd ət (ˌfɒrən
ˈlæŋɡwɪdʒɪz)/
/bi ˌleɪt/ˌɜːli/ɒn ˌtaɪm
fə ˈlesənz/

báť sa niečoho
byť dobrý v, na (cudzie
jazyky)
prísť neskoro/skoro/včas
na vyučovanie

do extra activities
do your best
do your homework
do well/badly
in the exam/test
fail an exam
get an education
get fit
get a good/bad mark
(for sth)
get lost
get on OK
get the most from sth
give a speech
go to university
have a meeting
have fun
improve
learn a skill
leave school
meet friends
miss school/classes
participate in sth
pass an exam
practise
relax
rest
start school
study a subject
train to become (a vet)

(vy)požičať si knihu
z knižnice
podvádzať pri skúškach
zostaviť študijný program

chodiť na kurz
robiť šport
experimentovať,
robiť pokusy
/ˌduː ˌekstrə ækˈtɪvətiz/
robiť aktivity navyše
/ˌduː jə ˈbest/
snažiť sa, urobiť maximum
/ˌduː jə ˈhəʊmwɜːk/
robiť domácu úlohu(y)
/ˌduː ˌwel/ˌbædli
napísať dobre/zle skúšku/
ɪn ði ɪɡˈzæm/ˈtest/
test
/ˌfeɪl ən ɪɡˈzæm/
prepadnúť pri skúške
/ˌɡet ən ˌedjʊˈkeɪʃən/
získať vzdelanie
/ˌɡet ˈfɪt/
dostať sa do kondície
/ˌɡet ə ˌɡʊd/ˌbæd ˈmɑːk
dostať dobrú/zlú známku
(fə ˌsʌmθɪŋ)/
(za niečo)
/ˌɡet ˈlɒst/
stratiť sa
/ɡet ˌɒn ˌəʊ ˈkeɪ/
dariť sa, viesť si dobre
/ˌɡet ðə ˈməʊst frəm ˌsʌmθɪŋ/ maximálne niečo využiť
/ˌɡɪv ə ˈspiːtʃ/
mať prejav
/ˌɡəʊ tə ˌjuːnəˈvɜːsəti/
ísť na vysokú školu
/ˌhæv ə ˈmiːtɪŋ/
mať poradu, schôdzu
/ˌhæv ˈfʌn/
dobre sa baviť
/ɪmˈpruːv/
zlepšiť sa
/ˌlɜːn ə ˈskɪl/
naučiť sa zručnosť
/ˌliːv ˈskuːl/
ukončiť školu
/ˌmiːt ˈfrendz/
stretnúť sa s priateľmi
/ˌmɪs ˈskuːl/ˈklɑːsɪz/
zameškať školu/hodiny
/pɑːˈtɪsəpeɪt ɪn ˌsʌmθɪŋ/
zúčastniť sa niečoho
/ˌpɑːs ən ɪɡˈzæm/
urobiť skúšku
/ˈpræktəs/
cvičiť, trénovať
/rɪˈlæks/
odpočívať
/rest/
odpočívať, odpočinok
/ˌstɑːt ˈskuːl/
začínať školu
/ˌstʌdi ə ˈsʌbdʒɪkt/
učiť sa predmet
/ˌtreɪn tə bɪˌkʌm (ə ˈvet)/
školiť sa, študovať za
(veterinára)
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UNIT 5

byť pyšný na niekoho/niečo

GRAMATIKA

borrow a book from the
library
cheat in exams
design a study
programme
do a course
do/play sport
do experiments

/bi ˈpraʊd əv ˌsʌmbɒdi/
ˌsʌmθɪŋ/
/ˌbɒrəʊ ə ˌbʊk frəm ðə
ˈlaɪbrəri/
/ˌtʃiːt ɪn ɪɡˈzæmz/
/dɪˌzaɪn ə ˈstʌdi
ˌprəʊɡræm/
/ˌduː ə ˈkɔːs/
/ˌduː/ˌpleɪ ˈspɔːt/
/ˌduː ɪkˈsperɪmənts/

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

be proud of sb/sth

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
/ˌjuːz ə kəmˈpjuːtə/ˈtæblət/
ˌməʊbaɪl ˈfəʊn (ɪn ˈklɑːs
ˌdjʊərɪŋ ˈlesənz)/
/ˌweər ə ˌskuːl ˈjuːnəfɔːm/
ən ˌəʊvərˈɔːl/

používať počítač/tablet/
mobilný telefón (na hodine/
vyučovaní)
nosiť školskú uniformu/
montérky

brain
danger
exactly
gap year programme

/breɪn/
/ˈdeɪndʒə/
/ɪɡˈzæktli/
/ˌɡæp ˈjɪə ˌprəʊɡræm/

genius
litter/rubbish
matter
solve a problem
student’s rights
take risks

/ˈdʒiːniəs/
/ˈlɪtə/ˈrʌbɪʃ/
/ˈmætə/
/ˌsɒlv ə ˈprɒbləm/
/ˌstjuːdənts ˈraɪts/
/ˌteɪk ˈrɪsks/

mozog
nebezpečenstvo
presne
program ročného voľna
po strednej škole
génius
odpadky
záležitosť, záležať
vyriešiť problém
študentské práva
riskovať

use a computer/tablet/
mobile phone (in class/
during lessons)
wear a school uniform/
an overall

UNIT 5

Other / Ostatné

GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
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UNIT 6 – SPORT AND HEALTH
Sports / Športy
bedminton
basketbal
bungee jumping
cyklistika, jazda na bicykli
futbal
golf
hokej
ľadové korčuľovanie
beh (rekreačný)
karate
jazda na kajaku
kung-fu
ragby
beh
plachtenie
jazda na skateboarde
lyžovanie
plávanie
stolný tenis/ping-pong
tenis
triatlon
volejbal
joga
zumba

UNIT 6

/ˈbædmɪntən/
/ˈbɑːskətbɔːl/
/ˈbʌndʒi ˌdʒʌmpɪŋ/
/ˈsaɪklɪŋ/
/ˈfʊtbɔːl/
/ɡɒlf/
/ˈhɒki/
/ˈaɪs ˌskeɪtɪŋ/
/ˈdʒɒɡɪŋ/
/kəˈrɑːti/
/ˈkaɪækɪŋ/
/ˌkʌŋ ˈfuː/
/ˈrʌɡbi/
/ˈrʌnɪŋ/
/ˈseɪlɪŋ/
/ˈskeɪtbɔːdɪŋ/
/ˈskiːɪŋ/
/ˈswɪmɪŋ/
/ˈteɪbəl ˌtenəs/ˈpɪŋ pɒŋ/
/ˈtenəs/
/traɪˈæθlən/
/ˈvɒlibɔːl/
/ˈjəʊɡə/
/ˈzʊmbə/

GRAMATIKA

badminton
basketball
bungee jumping
cycling
football
golf
hockey
ice skating
jogging
karate
kayaking
kung fu
rugby
running
sailing
skateboarding
skiing
swimming
table tennis/Ping-Pong
tennis
triathlon
volleyball
yoga
zumba

Types of sport / Druhy športov
/ˌɪndəˈvɪdʒuəl spɔːts/
/ˌmɑːʃəl ˈɑːts/
/əˈlɪmpɪk spɔːts/
/ˈsʌmə spɔːts/
/ˈtiːm spɔːts/ɡeɪmz/
/ˈwɔːtə spɔːts/
/ˈwɪntə spɔːts/

individuálne športy
bojové umenia
olympijské športy
letné športy
tímové športy/hry
vodné športy
zimné športy

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

individual sports
martial arts
Olympic sports
summer sports
team sports/games
water sports
winter sports

Sports competitions / Športové preteky
career
challenge
climb

/kəˈrɪə/
/ˈtʃæləndʒ/
/klaɪm/

kariéra
výzva
liezť, šplhať
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UNIT 6
GRAMATIKA
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competition
complete
cycle
do (yoga/karate)
equipment
final
finish line
first/second half
football club
goal line
go cycling/sailing
marathon
Olympics/Olympic Games
Paralympics
play (football/volleyball)
play for a team
practise
prize
result
run fast
score (ten points)
speed
sponsor
sports event
stadium
take part in (kung fu)
competitions
take place
(tennis) match
tournament
train
win
win a gold/silver/bronze
medal
win gold/bronze
World Cup

/ˌkɒmpəˈtɪʃən/
/kəmˈpliːt/
/ˈsaɪkəl/
/ˌduː (ˈjəʊɡə/kəˈrɑːti)/
/ɪˈkwɪpmənt/
/ˈfaɪnəl/
/ˈfɪnɪʃ laɪn/
/ˌfɜːst/ˌsekənd ˈhɑːf/
/ˈfʊtbɔːl klʌb/
/ˈɡəʊl laɪn/
/ˌɡəʊ ˈsaɪklɪŋ/ˈseɪlɪŋ/
/ˈmærəθən/
/əˈlɪmpɪks/əˌlɪmpɪk ˈɡeɪmz/
/ˌpærəˈlɪmpɪks/
/ˌpleɪ (ˈfʊtbɔːl/ˈvɒlibɔːl)/
/ˌpleɪ fər ə ˈtiːm/
/ˈpræktəs/
/praɪz/
/rɪˈzʌlt/
/ˌrʌn ˈfɑːst/
/ˌskɔː (ten ˈpɔɪnts)/
/spiːd/
/ˈspɒnsə/
/ˈspɔːts ɪˌvent/
/ˈsteɪdiəm/
/teɪk ˌpɑːt ɪn (ˌkʌŋ ˈfuː)
ˌkɒmpəˌtɪʃənz/
/ˌteɪk ˈpleɪs/
/(ˈtenəs) mætʃ/
/ˈtʊənəmənt/
/treɪn/
/wɪn/
/wɪn ə ˌɡəʊld/ˌsɪlvə/ˌbrɒnz
ˈmedl/
/ˌwɪn ˈɡəʊld/ˈbrɒnz/
/ˌwɜːld ˈkʌp/

súťaž
dokončiť
jazdiť na bicykli
robiť (jogu/karate)
vybavenie
finále, záverečný
cieľová čiara
prvá/druhá polovica
futbalový klub
bránková čiara
vyjsť si na bicykli/plavbu
maratón
olympijské hry
paraolympijské hry
hrať (futbal/volejbal)
hrať za tím
trénovať
cena, ocenenie (v súťaži)
výsledok
behať rýchlo
získať (desať bodov)
rýchlosť
sponzor
športová udalosť
štadión
zúčastniť sa(kung-fu) súťaží
konať sa
(tenisový) zápas
turnaj
trénovať
vyhrať
vyhrať zlatú/striebornú/
bronzovú medailu
vyhrať zlato/bronz
majstrovstvá sveta

People in sport / Ľudia a šport
athlete
basketball player
champion
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/ˈæθliːt/
/ˈbɑːskətbɔːl ˌpleɪə/
/ˈtʃæmpiən/

športovec
basketbalista
šampión, majster

/ˈklaɪmə/
/kəʊtʃ/
/kəmˈpetətə/
/ˈsaɪkləst/
/ˈfʊtbɔːlə/ˈfʊtbɔːl ˌpleɪə/
/ˈdʒɪmnæst/
/ˈhɒki ˌpleɪə/
/ɪnˈstrʌktə/
/ˈdʒɒɡə/
/prəˌfeʃənəl ˈspɔːtsˌpɜːsən/
/ˈrʌnə/
/ˈseɪlə/
/ˈskiːə/
/ˈswɪmə/
/ˈtenəs ˌpleɪə/

horolezec
tréner
pretekár
cyklista
futbalista
gymnasta
hokejista
inštruktor, tréner
bežec (rekreačný)
profesionálny športovec
bežec
námorník, lodník
lyžiar
plavec
tenista

UNIT 6

climber
coach
competitor
cyclist
footballer/football player
gymnast
hockey player
instructor
jogger
professional sportsperson
runner
sailor
skier
swimmer
tennis player

/ˌduː (ˈstretʃɪŋ) ˌeksəsaɪzɪz/
/ˌɡet ɪˌnʌf ˈsliːp/
/ˌɡɪv ˈenədʒi/
/ˌɡəʊ tə ðə ˈdʒɪm/
/ˌhæv ə ˌhelθi
ˈbrekfəst/ˈmiːl/
/ˌhæv ə ˌhelθi ˈdaɪət/
ˈiːt wel/
/ˌhæv ə ˌhelθi ˈlaɪfstaɪl/
/ˌkiːp ˈfɪt/
/rɪˈlæks/
/rest/
/ˌspend taɪm ˌaʊtˈdɔːz/
/ˌsteɪ ʌp ˈleɪt/ˌɔːl ˈnaɪt/

take regular breaks

/ˌteɪk ˌreɡjələ ˈbreɪks/

walk

/wɔːk/

robiť (naťahovacie) cviky
dostatočne sa vyspať
dať energiu
chodiť do posilňovne
zdravo raňajkovať/dať si
zdravé jedlo
dodržovať zdravú stravu/
jesť správne
žiť zdravým životným štýlom
udržovať sa v kondícii
uvoľniť sa, relaxovať
odpočívať
tráviť čas vonku
zostať dlho hore/hore
celú noc
robiť (si) pravidelné
prestávky
chodiť pešo

/daɪ/
/dɪsˈeɪbəld/
/ɪɡˈzæmən/
/ˌﬁːl (ˈterəbəl/ˈbetə)/

zomrieť
zdravotne postihnutý
vyšetriť, prehliadnuť
cítiť sa (hrozne/lepšie)

Health / Zdravie
die
disabled
examine
feel (terrible/better)
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do (stretching) exercises
get enough sleep
give energy
go to the gym
have a healthy
breakfast/meal
have a healthy diet/
eat well
have a healthy lifestyle
keep fit
relax
rest
spend time outdoors
stay up late/all night

GRAMATIKA

Healthy lifestyle / Zdravý životný štýl
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UNIT 6

feel dizzy
grow
headache
health problem
hormone
medical help
rescue
save sb‘s life
(serious) illness
sore
treatment

/ˌﬁːl ˈdɪzi/
/ɡrəʊ/
/ˈhedeɪk/
/ˈhelθ ˌprɒbləm/
/ˈhɔːməʊn/
/ˌmedɪkəl ˈhelp/
/ˈreskjuː/
/ˌseɪv ˌsʌmbɒdiz ˈlaɪf/
/(ˌsɪəriəs) ˈɪlnəs/
/sɔː/
/ˈtriːtmənt/

mať závrat
rásť
bolesť hlavy
zdravotný problém
hormón
lekárska pomoc
zachraňovať
zachrániť niekomu život
(vážna) choroba
bolestivý
liečba, ošetrenie

Likes and dislikes / Obl’úbené a neobl’úbené

GRAMATIKA

be interested in sth
be into sth
can’t stand

/ˌbi ˈɪntrəstəd ɪn ˌsʌmθɪŋ/
/ˌbi ˈɪntə ˌsʌmθɪŋ/
/ˌkɑːnt ˈstænd/

care about sth
enjoy sth/have fun in sth

/ˈkeər əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/
/ɪnˈdʒɔɪ ˌsʌmθɪŋ/ˌhæv ˈfʌn
ɪn ˌsʌmθɪŋ/
/heɪt/
/laɪk/
/lʌv/
/prɪˈfɜː/

hate
like
love
prefer

zaujímať sa o niečo
baviť niekoho niečo
nemôcť vystáť, neznášať
(koho/čo)
záležať niekomu na niečom
užívať si/ zabávať sa niečím
nenávidieť
mať rád
milovať
dávať prednosť

Other / Ostatné

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

aim
at the age of (ten)
at the same time
believe in sb
charity
hang
jump off
move (to)
raise money

/eɪm/
/ət ði ˌeɪdʒ əv ˈten/
/ət ðə ˌseɪm ˈtaɪm/
/bəˈliːv ɪn ˌsʌmbɒdi/
/ˈtʃærəti/
/hæŋ/
/dʒʌmp ɒf/
/ˈmuːv (tə)/
/ˌreɪz ˈmʌni/

support
top/bottom
of the mountain

/səˈpɔːt/
/ˌtɒp/ˌbɒtəm
əv ðə ˈmaʊntɪn/
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cieľ
vo veku (desiatich rokov)
zároveň
veriť v niekoho
charita
visieť, zavesiť
zoskočiť z
presťahovať sa do
vyberať peniaze
(na charitu apod.)
podpora, podporovať
vrchol/úpätie hory

UNIT 7 – TRAVEL
Forms of transport / Druhy dopravných prostriedkov
bicykel
čln, loď/loď ka
autobus
auto
diaľ kový autobus
trajekt
motorka
lietadlo
loď (veľ ká)
taxík
vlak
električka
metro

UNIT 7

/baɪk/
/bəʊt/
/bʌs/
/kɑː/
/kəʊtʃ/
/ˈferi/
/ˈməʊtəbaɪk/
/pleɪn/
/ʃɪp/
/ˈtæksi/
/treɪn/
/træm/
/ˈʌndəɡraʊnd/tjuːb/

activity holiday
adventure holiday
backpacking holiday

/ækˈtɪvəti ˌhɒlədeɪ/
/ədˈventʃə ˌhɒlədeɪ/
/ˈbækˌpækɪŋ ˌhɒlədeɪ/

beach holiday
camping holiday
cycling trip
excursion
skiing holiday
tour
trip abroad
working holiday

/ˈbiːtʃ ˌhɒlədeɪ/
/ˈkæmpɪŋ ˌhɒlədeɪ/
/ˈsaɪklɪŋ trɪp/
/ɪkˈskɜːʃən/
/ˈskiːɪŋ ˌhɒlədeɪ/
/tʊə/
/ˌtrɪp əˈbrɔːd/
/ˈwɜːkɪŋ ˌhɒlədeɪ/

GRAMATIKA

Types of trips / Cesty a výlety
aktívna dovolenka
dobrodružná dovolenka
dovolenka s batohom
na chrbte
dovolenka na pláži
dovolenka v kempe
výlet na bicykloch
výlet, exkurzia
dovolenka na lyžiach
okružná cesta, zájazd
výlet do zahraničia
pracovná dovolenka

Before a holiday / Pred dovolenkou
book:
a car
a flight
a holiday
a hotel
a room
a seat on the train/bus
a train/bus ticket

/bʊk/
/ə ˈkɑː/
/ə ˈﬂaɪt/
/ə ˈhɒlədeɪ/
/ə həʊˈtel/
/ə ˈruːm/
/ə ˌsiːt ɒn ðə ˈtreɪn/ˈbʌs/
/ə ˈtreɪn/ˈbʌs ˌtɪkət/

zarezervovať:
auto
let
dovolenka
hotel
izba
miesto vo vlaku/autobuse
vlakový/autobusový lístok
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bike
boat
bus
car
coach
ferry
motorbike
plane
ship
taxi
train
tram
underground/tube
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UNIT 7

an excursion
the accommodation
the transport
brochure
have a booking
make the arrangements
make/change
a reservation/a booking
special/top offer

/ən ɪkˈskɜːʃən/
/ði əˌkɒməˈdeɪʃən/
/ðə ˈtrænspɔːt/
/ˈbrəʊʃə/
/ˌhæv ə ˈbʊkɪŋ/
/ˌmeɪk ði əˈreɪndʒmənts/
/ˌmeɪk/ˌtʃeɪndʒ
ə ˌrezəˈveɪʃən/ə ˈbʊkɪŋ/
/ˌspeʃəl/ˌtɒp ˈɒfə/

travel agency/travel
agent’s

/ˈtrævəl ˌeɪdʒənsi/ˈtrævəl
ˌeɪdʒənts/

výlet, exkurzia
ubytovanie
dopravu
brožúrka, prospekt
mať rezerváciu
pripraviť, dohodnúť
urobiť/zmeniť rezerváciu
zvýhodnená/najlepšia
ponuka
cestovná kancelária

Accommodation / Ubytovanie

GRAMATIKA

bed and breakfast (B&B)
campsite
check in
guest
guesthouse
(luxury/three-star) hotel

/ˌbed ənd ˈbrekfəst/
/ˈkæmpsaɪt/
/ˌtʃek ˈɪn/
/ɡest/
/ˈɡesthaʊs/
/(ˌlʌkʃəri/θriː ˌstɑː) həʊˈtel/

reception desk
staff
stay in (a hotel)/
at (a campsite)
youth hostel

/rɪˈsepʃən desk/
/stɑːf/
/ˌsteɪ ɪn (ə həʊˈtel)/
ət (ə ˈkæmpsaɪt)/
/ˈjuːθ ˌhɒstl/

nocľah s raňajkami
kemp
ubytovať sa
hosť
penzión
(luxusný/trojhviezdičkový)
hotel
recepcia
personál, zamestnanci
byť ubytovaný v (hoteli)/
v (kempe)
hostel pre mladých

On the journey / Na ceste
SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

airport check-in desk

/ˌeəpɔːt ˈtʃek ɪn desk/

arrive
check in
cycle
drive
flight
fly
get on/off (the train)

/əˈraɪv/
/ˌtʃek ˈɪn/
/ˈsaɪkəl/
/draɪv/
/ﬂaɪt/
/ﬂaɪ/
/ɡet ˌɒn/ˌɒf (ðə ˈtreɪn)/

go on foot
make an announcement
on time

/ˌɡəʊ ɒn ˈfʊt/
/ˌmeɪk ən əˈnaʊnsmənt/
/ˌɒn ˈtaɪm/
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odbavovacia prepážka
na letisku
prísť, pricestovať
odbaviť sa (na letisku)
jazdiť na bicykli
riadiť/šoférovať
let
letieť
nastúpiť/vystúpiť
(do/z vlaku)
ísť pešo
oznámiť
včas, načas

/ˈpæsɪndʒə/
/ˈplætfɔːm/
/ˌriːtʃ (ə ˈpleɪs)/

ride (a bike)
road
sail
street
train station
travel/go by
(train/plane)
waiting room

/ˌraɪd (ə ˈbaɪk)/
/rəʊd/
/seɪl/
/striːt/
/ˈtreɪn ˌsteɪʃən/
/ˌtrævəl/ˌɡəʊ baɪ
(ˈtreɪn/ˈpleɪn)/
/ˈweɪt ɪŋ ruːm/

cestujúci
nástupište
doraziť, dostať sa
(na určité miesto)
jazdiť (na bicykli)
cesta, vozovka
plaviť sa
ulica
vlaková stanica
cestovať/ísť
(vlakom/lietadlom)
čakáreň

UNIT 7

passenger
platform
reach (a place)

Holiday activities / Prázdninové aktivity
byť aktívny
jesť v reštaurácii
jesť miestne jedlo
utiecť na vidiek
zažiť, užívať si (miesto,
biely piesok, čistú vodu)
lietať na rogale
ísť na túru
jazdiť na kajaku
jazdiť na horskom bicykli
ísť do/ navštíviť múzeá
odpočívať (pri mori)
jazdiť na ťave/na slonovi
liezť po skalách/ ísť liezť
prezrieť si pamiatky
cestovať (autom)
vyskúšať rôzne aktivity

GRAMATIKA

/ˌbi ˈæktɪv/
/ˌiːt ət ə ˈrestərɒnt/
/ˌiːt ˌləʊkəl ˈfuːd/
/ɪˌskeɪp tə ðə ˈkʌntrisaɪd/
/ɪkˌspɪəriəns (ə ˈpleɪs/
ˌwaɪt ˈsænd/ˌklɪə ˈwɔːtə)/
/ˌɡəʊ ˈhæŋ ˌɡlaɪdɪŋ/
/ˌɡəʊ ˈhaɪkɪŋ/
/ˌɡəʊ ˈkaɪækɪŋ/
/ˌɡəʊ ˈmaʊntən ˌbaɪkɪŋ/
/ˌɡəʊ tə/ˌvɪzət mjuˈziːəmz/
/rɪˌlæks (baɪ ðə ˈsiː)/
/ˌraɪd ə ˈkæməl/ən ˈeləfənt/
/ˈrɒk klaɪm/ˌɡəʊ ˈklaɪmɪŋ/
/ˌsiː ðə ˈsaɪts/
/ˌtrævəl raʊnd baɪ (ˈkɑː)/
/ˌtraɪ ˌdɪfərənt ˌkaɪndz
əv ækˈtɪvətiz/
/ˈvɪzɪt ðiː saɪt/

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

be active
eat at a restaurant
eat local food
escape to the countryside
experience (a place/
white sand/clear water)
go hang-gliding
go hiking
go kayaking
go mountain biking
go to/visit museums
relax (by the sea)
ride a camel/an elephant
rock climb/go climbing
see the sights
travel round by (car)
try different kinds
of activities
visit the sights

navštíviť pamiatky

Places to visit / Miesta na navštívenie
beach
desert
island
local market
local towns
mountains

/biːtʃ/
/ˈdezət/
/ˈaɪlənd/
/ˌləʊkəl ˈmɑːkət/
/ˌləʊkəl ˈtaʊnz/
/ˈmaʊnt ɪnz/

pláž
púšť
ostrov
miestny trh
miesta v okolí
hory
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museum
rainforest
theatre
(top) tourist sites

/mjuːˈziəm/
/ˈreɪnfɒrɪst/
/ˈθɪətə/
/(ˌtɒp) ˈtʊərəst saɪts/

múzeum
dažďový prales
divadlo
(najlepšie) turistické miesta

UNIT 7

Things to take on holiday / Čo si vziať na prázdniny

GRAMATIKA

Giving directions / Popis cesty

camera
case
cooking equipment
guidebook
luggage
passport
sleeping bag
tent
trailer
visa
warm clothes

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

along
between
get to …
go across the road
next door
next to sth
on the corner
on your right/left
opposite
straight on
take the (second) turning
on the (left)
tell sb the way to …
turn left/right into
(High Street)
walk past sth

/ˈkæmərə/
/keɪs/
/ˈkʊkɪŋ ɪˌkwɪpmənt/
/ˈɡaɪdbʊk/
/ˈlʌɡɪdʒ/
/ˈpɑːspɔːt/
/ˈsliːpɪŋ bæɡ/
/tent/
/ˈtreɪlə/
/ˈviːzə/
/ˌwɔːm ˈkləʊðz/

fotoaparát
kufor
výbava na varenie
sprievodca (knižný)
batožina
cestovný pas
spací vak
stan
obytný príves
vízum
teplé oblečenie

/əˈlɒŋ/
/bɪˈtwiːn/
/ˈɡet tə …/
/ˌɡəʊ əˌkrɒs ðə ˈrəʊd/
/ˌnekst ˈdɔː/
/ˈnekst tə ˌsʌmθɪŋ/
/ˌɒn ðə ˈkɔːnə/
/ˌɒn jə ˈraɪt/ˈleft/
/ˈɒpəzət/
/ˌstreɪt ˈɒn/
/ˌteɪk ðə (ˌsekənd) ˈtɜːnɪŋ ɒn
ðə (ˈleft)/
/ˌtel ˌsʌmbɒdi ðə ˈweɪ tə …/
/ˌtɜːn ˌleft/ˌraɪt ˌɪntə
ˈhaɪ striːt/
/ˈwɔːk pɑːst ˌsʌmθɪŋ/

po, pozdĺž, okolo
medzi (dvomi)
prísť, doraziť do...
prejsť cez cestu
vedľa (v byte apod.)
vedľa (niečoho)
na rohu
po tvojej pravej/ľavej strane
oproti
rovno, priamo
zabočte (na druhej)
odbočke (vľavo)
ukázať niekomu cestu do....
zabočiť doľava/doprava do
(High Street)
prejsť okolo niečoho

/ˈbʊkʃɒp/
/ˈbʌdʒət/
/bʌmps/

kníhkupectvo
rozpočet
hrbole, nerovnosti

Other / Ostatné
bookshop
budget
bumps
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/ˈﬂeksəbəl/
/freɪm/
/ˌɡet ˈbetə/
/ɡaɪd/
/ˌhɑːm ði ɪnˈvaɪrənmənt/

hiker
mosquito
news show
provide
safe
southernmost
tourist
town hall
world (water) crisis

/ˈhaɪkə/
/məˈskiːtəʊ/
/ˈnjuːz ʃəʊ/
/prəˈvaɪd/
/seɪf/
/ˈsʌðənməʊst/
/ˈtʊərəst/
/ˌtaʊn ˈhɔːl/
/ˌwɜːld (ˈwɔːtə) ˌkraɪsəs/

UNIT 7

flexible
frame
get better
guide
harm the environment

šetrný k životnému
prostrediu
flexibilný, prispôsobivý
rám (bicykla)
zlepšiť (sa)
sprievodca
poškodzovať životné
prostredie
(peší) turista
komár
spravodajstvo
poskytovať
bezpečný
najjužnejší
turista
radnica
svetová (vodná) kríza

GRAMATIKA

/ɪnˌvaɪərənˌmentəli ˈfrendli/

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

environmentally friendly
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UNIT 8 – NATURE
Animals / Zvieratá

UNIT 8
GRAMATIKA

butterfly
chimpanzee
coral
cow
crocodile
fish
(forest) elephant
gorilla
Highland pony
monkey
panda
penguin
peregrine falcon
(polar) bear
(sea) bird
(sea) snail
(sea) turtle
shark
(snow) leopard
whale
wolf

/ˈbʌtəﬂaɪ/
/ˌtʃɪmpænˈziː/
/ˈkɒrəl/
/kaʊ/
/ˈkrɒkədaɪl/
/fɪʃ/
/(ˈfɒrəst) ˌeləfənt/
/ɡəˈrɪlə/
/ˌhaɪlənd ˈpəʊni/
/ˈmʌŋki/
/ˈpændə/
/ˈpeŋɡwən/
/ˌperəɡrən ˈfɔːlkən/
/(ˌpəʊlə) ˈbeə/
/(ˈsiː) bɜːd/
/(ˈsiː) sneɪl/
/(ˈsiː) ˌtɜːtl/
/ʃɑːk/
/(ˈsnəʊ) ˌlepəd/
/weɪl/
/wʊlf/

motýľ
šimpanz
koral
krava
krokodíl
ryba
(lesný) slon
gorila
highlandský poník
opica
panda
tučniak
sokol sťahovavý
(ľadový) medveď
(morský) vták
(morský) slimák
(morská) korytnačka
žralok
leopard (snežný)
veľryba
vlk

/ˌbæmˈbuː/
/bʊʃ/
/ˈsɪəriəl/
/ˈﬂaʊə/
/ɡrɑːs/
/triː/

bambus
krík
obilnina, obilie
kvet
tráva
strom

/ˈkɒntənənt/
/ˈkɒrəl riːf/
/ˈkʌntrisaɪd/
/ﬁːld/
/ˈɡlæsiə/
/hɪl/
/ˈaɪs fɔːlz/

svetadiel
koralový útes
vidiek, príroda (opak mesta)
pole
ľadovec
kopec
ľadové vodopády

Plants / Rastliny

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

bamboo
bush
cereal
flower
grass
tree

Landscape / Krajina
continent
coral reef
countryside
field
glacier
hill
ice falls
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/ˈaɪs puːlz/ˌbrɪdʒɪz/
/ˈaɪlənd/
/ˈdʒʌŋɡəl/
/ˈmaʊntən/
/ˈəʊʃən/
/ˈrɪvə/
/siː/
/(sʌbˌtrɒpɪkəl) ˈreɪnfɒrɪst/
/(ˌtrɒpɪkəl) ˈfɒrəst/
/ˈvæli/
/ˈwɔːtəfɔːl/fɔːlz/

ľadové jazierka/ mosty
ostrov
džungľa
hora
oceán
rieka
more
(subtropický) prales
(tropický) prales
údolie
vodopád/y

/əˌbʌv ˈsiː ˌlevəl/
/ˈeəriə/
/ˈkʌvə/
/ˌhaɪ ˈʌp/
/laɪ/
/ɒn ðə ˈbɔːdə (bɪˌtwiːn)/
/saʊθ/nɔːθ/iːst/west/
/ˈsʌðən/ˈnɔːðən/ˈiːstən/
ˈwestən/
/(ˌskweə) ˈkɪləˌmiːtə/
/sə ˈraʊndɪd baɪ ˌsʌmθɪŋ/
/(θriː ˌkɪləmiːtəz) ˈwaɪd/
/ˌʌndəˈwɔːtə/

nad morom
oblasť, plocha
pokrývať
vysoko
nachádzať sa, spočívať
na hranici (medzi)
juh/sever/východ/západ
južný/severný/východný/
západný
(štvorcový) kilometer
obklopený čím
(tri kilometre) široký
pod vodou

UNIT 8

ice pools/bridges
island
jungle
mountain
ocean
river
sea
(subtropical) rainforest
(tropical) forest
valley
waterfall/falls

above sea level
area
cover
high up
lie
on the border (between)
south/north/east/west
southern/northern/
eastern/western
(square) kilometre
surrounded by sth
(three kilometres) wide
underwater

GRAMATIKA

Location / Poloha

air/water pollution
climate change
cut down trees
danger
dangerous
destroy
die out
disappear
disaster
global warming
green
grow
habitat
hunt

/ˈeə/ˈwɔːtə pəˌluːʃən/
/ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/
/ˌkʌt daʊn ˈtriːz/
/ˈdeɪndʒə/
/ˈdeɪndʒərəs/
/dɪˈstrɔɪ/
/ˌdaɪ ˈaʊt/
/ˌdɪsəˈpɪə/
/dɪˈzɑːstə/
/ˌɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/
/ɡriːn/
/ɡrəʊ/
/ˈhæbətæt/
/hʌnt/

znečistenie vzduchu/vody
zmena klímy
rúbať stromy
nebezpečenstvo
nebezpečný
zničiť
vymrieť
zmiznúť
katastrofa, nešťastie
globálne otepľovanie
ekologický
rásť
(prirodzené) prostredie
loviť
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Environmental problems / Ekologické problémy

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK

UNIT 8
GRAMATIKA

illegal fishing/hunting
/ɪˌliːɡəl ˈfɪʃɪŋ/ˈhʌntɪŋ/
make noise
/ˌmeɪk ˈnɔɪz/
melt
/melt/
(nuclear) energy
/(ˌnjuːkliə) ˈenədʒi/
oil
/ɔɪl/
plant trees
/ˌplɑːnt ˈtriːz/
pollute the air/water
/pəˌluːt ði ˈeə/ˈwɔːtə/
power station/power plant/ˈpaʊə ˌsteɪʃən/ˈpaʊə plɑːnt/
produce CO2
/prəˌdjuːs ˌsiː əʊ ˈtuː/
protect the (natural)
/prəˌtekt ðə (ˌnætʃərəl)
ɪnˈvaɪrənmənt/
environment
(radioactive) waste
/(ˌreɪdiəʊˌæktɪv) ˈweɪst/
recycled
/ˌriːˈsaɪkəld/
recycling
/riːˈsaɪklɪŋ/
safe
/seɪf/
sea ice
/ˈsiː aɪs/
sort rubbish
/ˌsɔːt ˈrʌbɪʃ/
throw away
/ˌθrəʊ əˈweɪ/
turn off the water tap
/tɜːn ˌɒf ðə ˈwɔːtə tæp/
turn on/off the light/
/tɜːn ˌɒn/ˌɒf ðə ˈlaɪt/ɪˈlektrɪkəl
dɪˈvaɪsɪz/
electrical devices
use public transport
/ˌjuːz ˌpʌblɪk ˈtrænspɔːt/
waste/save energy/
/ˌweɪst/ˌseɪv ˈenədʒi/
ˈwɔːtə/
water
wind farm
/ˈwɪnd fɑːm/

nelegálny rybolov/lov
robiť hluk
topiť sa
(jadrová) energia
ropa, nafta
sadiť stromy
znečisťovať vzduch/vodu
elektráreň
produkovať CO2
chrániť (prirodzené) životné
prostredie
(rádioaktívny) odpad
recyklovaný
recyklovanie
bezpečný
morský ľad
triediť odpad
vyhadzovať
zavrieť vodovodný kohútik
zapnúť/vypnúť svetlo/
elektrické spotrebiče
používať hromadnú dopravu
plytvať/šetriť energiou/
vodou
veterná farma

National parks / Národné parky

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

birdwatching
fear of sb/sth
feed
follow the route
nature reserve
rule
spot
take a break
visitor
wildlife

/ˈbɜːdwɒtʃɪŋ/
/ˈfɪər əv ˌsʌmbɒdi/ˌsʌmθɪŋ/
/ﬁːd/
/ˌfɒləʊ ðə ˈruːt/
/ˈneɪtʃə rɪˌzɜːv/
/ruːl/
/spɒt/
/ˌteɪk ə ˈbreɪk/
/ˈvɪzətə/
/ˈwaɪldlaɪf/

pozorovanie vtákov
strach z koho/čoho
kŕmiť
držať sa trasy
prírodné rezervácie
pravidlo
zahliadnuť, spozorovať
urobiť (si) prestávku
návštevník
divoká príroda/zver

Adjectives / Prídavné mená
amazing/incredible
breathtaking
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/əˈmeɪzɪŋ/ɪnˈkredəbəl/
/ˈbreθˌteɪkɪŋ/

úžasný/neskutočný
dych berúci

/ˌkærəktəˈrɪstɪk/
/ˈfeɪməs (fə ˌsʌmθɪŋ)/
/ˌfʊl əv ˈlaɪf/
/ˈlʌvli/
/ˈpiːsfəl/
/ˌpɪktʃəˈresk/
/reə/
/ˈspeʃəl/
/juːˈniːk (tə ən ˌeəriə)/
/ʌnˈjuːʒuəl/
/waɪld/

typický
známy (čím)
plný života
krásny, príjemný
mierumilovný, pokojný
malebný
vzácny
zvláštny, výnimočný
jedinečný (pre určité miesto)
neobvyklý
divoký

/klɪə/
/ˌklɪə ˈskaɪ/
/klaʊd/ˈklaʊdi/
/kəʊld/
/diˈɡriː/
/fɒɡ/ˈfɒɡi/
/hɒt/
/reɪn/ˈreɪni/
/ˈʃaʊə/
/snəʊ/
/sʌn/ˈsʌni/
/ˈsʌnʃaɪn/
/ˈtemprətʃə/
/ˌθʌndər ənd ˈlaɪtnɪŋ/
/wɔːm/
/ˈweðə ˌfɔːkɑːst/
/wet/
/wɪnd/ˈwɪndi/

jasný
jasná obloha
mrak/zamračené
studený, zima
stupeň
hmla/zahmlené
horúci
dážď/daždivo
prehánka
sneh, snežiť
slnko/slnečný
slnečný svit
teplota
hromy a blesky
teplý
predpoveď počasia
mokrý
vietor/veterno

/ˈbjuːti/
/ˈkærəktə/
/kəʊˌɒpəˈreɪʃən/
/ɪmˈpɔːtəns/
/ɪmˈpɔːtənt/
/ˈnjuːsəns/
/əˈrɪdʒɪnəl/
/piːs/
/ˈpɪktʃə/

krása
povaha
spolupráca
význam, dôležitosť
dôležitý
nepríjemnosť
originálny
mier
obrázok, fotka

UNIT 8

characteristic
famous (for sth)
full of life
lovely
peaceful
picturesque
rare
special
unique (to an area)
unusual
wild

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

clear
clear sky
cloud/cloudy
cold
degree
fog/foggy
hot
rain/rainy
shower
snow
sun/sunny
sunshine
temperature
thunder and lightning
warm
weather forecast
wet
wind/windy

GRAMATIKA

Weather / Počasie

Other / Ostatné
beauty
character
cooperation
importance
important
nuisance
original
peace
picture
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GRAMATIKA
0.1

Imperatives

UNIT 1

K vyjadreniu inštrukcie alebo príkazu používame infinitív alebo don’t/do not +
infinitív:
Listen to the teacher. / Počúvaj/te učiteľa.
Check the word in the dictionary. / Over/te si to slovo v slovníku.
Don’t look at the text. / Nepozeraj/te sa do textu.
Don’t run in the corridors. / Nebehaj/te po chodbách.
Väzbu let’s + infinitív používame k vyjadreniu návrhu:
Let’s talk about school. / Hovorme o škole.

0.2

Subject pronouns, to be

Osobné zámená
GRAMATIKA

Osobné zámená nahradzujú podstatné mená:
He’s seventeen. / On má sedemnásť rokov.
Are you from London? / Pochádzaš/Pochádzate z Londýna?
‘Where are the dictionaries?’ ‘They’re in the classroom.’ /
„Kde sú tie slovníky?“ „(Oni) Sú v triede.“

Sloveso to be
Kladné vety
(Affirmative)

Záporné vety
(Negative)

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

I

‘m (am)

I

‘m not
(am not)

You/We/
They

‘re (are) Spanish.

You/We/
They

aren’t/‘re not
(are not)

He/She/It

‘s (is)

He/She/It

isn’t/‘s not
(is not)

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Krátke odpovede
(Short answers)

Am

I

Yes, I am.
No, I‘m not.

Are

you/we/
they

Is

he/she/it
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Spanish?

Yes, you/we/they are.
No, you/we/they aren’t.
Yes, he/she/it is.
No, he/she/it isn’t.

Spanish.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

am
are
is

I
you/we/they
he/she/it

from?

How old

am
are
is

I
you/we/they
he/she/it

?

What
nationality

am
are
is

I
you/we/they
he/she/it

?

0.3

UNIT 1

Where

Demonstrative pronouns, plural nouns

This používame v jednotnom čísle a these v množnom čísle, ak hovoríme o ľuďoch
alebo predmetoch v našej blízkosti:
This is my new bicycle. / Toto je môj nový bicykel.
Are these your comics? / Sú tieto komiksy tvoje?
That používame v jednotnom čísle a those v množnom čísle, ak hovoríme o ľuďoch
alebo predmetoch, ktoré sú od nás vzdialené:
That book is really old. / Tamtá kniha je skutočne stará.
Look at those T-shirts! / Pozri /te sa na tamtie trička!

GRAMATIKA

Ukazovacie zámená

Množné číslo podstatných mien
Množné číslo
(Plural)

Väčšina podstatných mien

table

tables

Podstatné mená s koncovkami -sh, -ch, -s,
-x, -z a niektoré s koncovkou -o

bus
watch
tomato

buses
watches
tomatoes

Podstatné mená končiace
na spoluhlásku a -y

family
dictionary

families
dictionaries

Nepravidelné podstatné mená

man
woman
child

men
women
children

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

Jednotné číslo
(Singular)

Niektoré podstatné mená majú len množné číslo (napr.: sunglasses, headphones):
Your sunglasses are cool. / Tvoje slnečné okuliare sú úžasné.
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GRAMATIKA
0.4

Possessive adjectives, Possessive ´s

Privlastňovacie zámená

UNIT 1

Osobné
zámeno

Privlastňovacie
zámeno

I

my

you

your

he

his

she

her

it

its

we

our

you

your

they

their

How old are your sisters? / Aké staré sú tvoje sestry?
This is their school. / To je ich škola.

GRAMATIKA

Privlastňovanie pomocou ‘s
Privlastňovanie pomocou ´s vyjadrujeme, že niečo niekomu patrí:
Mark´s photos / Markove fotky
the students‘ headphones / slúchadlá študentov
Použitie ´s alebo apostrofu:

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

•

´s používame pri jednotnom čísle podstatných mien:
My mum´s favourite pop group is the Beatles. / Obľúbená popová skupina mojej
maminky sú Beatles.

•

‘ používame pri pravidelnom množnom čísle:
This is my grandparents’ new house. / Toto je nový dom mojich prarodičov.

•

‘s používame pri nepravidelnom množnom čísle:
The children’s room is over there. / Izba detí je tamto.

Pozor: ‘s môže znamenať „is“ alebo vyjadrovať, že niečo niekomu patrí:
My brother’s a student. (‘s = is) / Môj brat je študent.
My brother’s car is really old. (‘s = possessive) / Auto môjho brata je veľmi staré.
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0.5

can/can´t

Kladné vety
(Affirmative)

I/You/
He/She/It/
We/They

Záporné vety
(Negative)

can

cook.

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Can

UNIT 1

Can/can’t používame, keď chceme vyjadriť schopnosť:
Ella can sing, but she can’t dance. / Ella vie spievať, ale nevie tancovať.
Can you paint? / Vieš maľovať?

I/You/
He/She/It/
We/They

can’t
(cannot)

cook.

Krátke odpovede
(Short answers)

I/you/he/she/it/
we/they

cook?

Yes, I/you/he/she/it/we/they can.
No, I/you/he/she/it/we/they can‘t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

I/you/he/she/it/
we/they

cook?

GRAMATIKA

can

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

What
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GRAMATIKA
0.6

Prepositions, there is/there are

Predložky

UNIT 1

Tieto predložky vyjadrujú, kde sa veci nachádzajú: behind (za), between (medzi), in (v),
in front of (pred), next to (vedľa), on (na), opposite (oproti), over (nad), under (pod).
There’s a supermarket opposite our school. / Oproti našej škole je supermarket.

there is/there are
Väzbami there is /there are vyjadrujeme, ktoré veci kde sú:
There are three books on the table. / Na stole sú tri knihy.
Kladné vety
(Affirmative)

There is/ There’s

a sofa

in the living room.

There are

two posters

on the wall.

GRAMATIKA

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Krátke odpovede
(Short answers)

Is there

a sofa

in the living room?

Yes, there is.
No, there isn‘t.

Are there

posters

on the wall?

Yes, there are.
No, there aren‘t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)
How many posters

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
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are there

on the wall?

0.7

have got

Kladné vety
(Affirmative)

Záporné vety
(Negative)

I/You/
We/They

‘ve got
(have got)

He/She/It

‘s got
(has got)

I/You/
We/They

haven’t
(have
not got)

He/She/It

hasn’t got
(has not
got)

a camera.

Has

I/you/
we/they

a camera.

Krátke odpovede
(Short answers)

got

a camera?

he/she/it

Yes, I/you/we/they have.
No, I/you/we/they haven‘t.
Yes, he/she/it has.
No, he/she/it hasn‘t.

GRAMATIKA

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Have

UNIT 1

Sloveso have got používame k vyjadreniu vlastníctva:
I’ve got a smartphone, but I haven’t got a watch. /
Mám smartfón, ale nemám hodinky.
Has James got a skateboard? / Má James skateboard?

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

have

I/you/we/they

has

he/she/it

got?

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

How many cameras
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GRAMATIKA
1.2

Present Simple: affirmatives and negatives

Prítomný čas jednoduchý používame, keď hovoríme o:

UNIT 1

•

pravidelných činnostiach:
In the afternoon I watch TV or listen to music. /
Popoludní pozerám televíziu alebo počúvam hudbu.

•

stavoch a stálych situáciách:
My grandparents don’t live in Warsaw. They live in Sydney. /
Moji prarodičia nežijú vo Varšave. Žijú v Sydney.

•

preferenciách, so slovesami love, like, hate, prefer:
My friends hate dancing, but I love it. /
Moji priatelia neznášajú tancovanie, ale ja ho milujem.
Kladné vety
(Affirmative)

Záporné vety
(Negative)

I/You/
We/They

play.

I/You/
We/They

don’t (do not)

He/She/It

plays.

He/She/It

doesn’t (does not)

play.

GRAMATIKA

Pravopisné pravidlá – 3. osoba čísla jednotného
•

všeobecné pravidlo: infinitív + -s, napr. read – reads

•

slovesá zakončené na spoluhlásku + –y: -y + -ies, napr. carry – carries

•

slovesá zakončené na -o, -ss, -x, -ch, -sh: + -es, napr. do – does, go – goes,
relax – relaxes, watch – watches

•

have: has

V prítomnom čase jednoduchom často používame príslovkové určenie času: always
(vždy), usually (obvykle), often (často), sometimes (niekedy), never (nikdy). Vo vete ich
používame nasledovne:

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

•

po slovese to be: Walt is usually at home at the weekends. /
Walt je obvykle cez víkendy doma.

•

Pred významovým slovesom: Walt usually spends his weekends at home. /
Walt obvykle trávi víkendy doma.

Ďalšie časové frázy, ktoré používame s prítomným časom jednoduchým, sú napríklad:
every day (každý deň), every Sunday (každú nedeľu), every weekend (každý víkend).
Tieto frázy sú obvykle na konci vety.
I visit my grandparents every week. / Navštevujem svojich prarodičov každý týždeň.
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Present Simple: yes/no questions and wh-questions

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Krátke odpovede
(Short answers)

Do

I/ you/we/they

Yes, I/ you/we/they do.
No, I/ you/we/they don‘t.

Does

he/she/it

play?

UNIT 1

1.5

Yes, he/she/it does.
No, he/she/it doesn‘t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

What

do

I/you/we/they

does

he/she/it

play?

What do your friends usually post on Facebook? /
Čo dávajú tvoji priatelia obvykle na Facebook?

•

What kind of music does your father listen to? /
Akú hudbu počúva tvoj otec?

•

What time does your mother come back from work? /
O koľ kej chodí tvoja matka z práce?

•

Where do you live? /
Kde bývaš/bývate?

•

When do you do your homework? /
Kedy si robíš/robíte (svoje) domáce úlohy?

•

Which musical instrument do you play? /
Na akom hudobnom nástroji hráš/hráte?

•

Who do you play chess with? /
S kým hráš/hráte šachy?

•

Whose coat is this? /
Čí je to kabát?

•

How do you usually get to school? /
Ako sa obvykle dostávaš/dostávate do školy?

•

How often do you visit your cousin? /
Ako často navštevuješ/navštevujete svojho bratranca/svoju sesternicu?

•

How many eggs do we need? /
Koľ ko vajec potrebujeme?

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
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V doplňovacích otázkach (wh-questions) používame tieto opytovacie zámená:
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
2.2

Countable and Uncountable nouns

Podstatné mená môžu byť počítateľné nebo nepočítateľné.

UNIT 1

Jednotné číslo

Množné číslo

Počítateľné

banana
egg
bottle

bananas
eggs
bottles

Nepočítateľné

bread
cheese
ham

–
–
–

Počítateľné podstatné mená:
•

Označujú veci, ktoré je možné spočítať:
There is an orange in the fridge. / V chladničke je pomaranč.

•

majú jednotné aj množné číslo:
This hamburger is delicious. / Tento hamburger je vynikajúci.
These hamburgers are delicious. / Tieto hamburgery sú vynikajúce.

GRAMATIKA

Nepočítateľné podstatné mená:
•

označujú veci, ktoré nie je možné spočítať:
My little brother hates milk. / Môj malý brat neznáša mlieko.

•

nemajú tvar množného čísla:
Vegetarians don’t eat meat. / Vegetariáni nejedia mäso.

Pre vyjadrenie množstva používame nasledujúce výrazy:
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Počítatelné podstatné mená
– množné číslo

Nepočítateľné podstatné mená

We’ve got some apples. /
Máme nejaké jablká.

We’ve got some bread. /
Máme nejaký chlieb.

We haven’t got any apples. /
Nemáme žiadne jablká.

We haven’t got any bread. /
Nemáme žiadny chlieb.

Have we got any apples? /
Máme nejaké jablká?

Have we got any bread? /
Máme nejaký chlieb?

How many apples have we got? /
Koľ ko máme jabĺk?

How much bread have we got? /
Koľ ko máme chleba?

Not many. We haven’t got
many apples. /
Nie mnoho. Nemáme mnoho jabĺk.

Not much. We haven’t got
much bread. /
Nie mnoho. Nemáme mnoho chleba.

We’ve got a lot of apples. /
Máme mnoho jabĺk.

We’ve got a lot of bread. /
Máme veľa chleba.

48

2.5

Articles

•

keď hovoríme o jednej z viacerých vecí alebo osôb rovnakého druhu:
The Oxo Tower is a building in London. / Oxo Tower je budova v Londýne.

•

pokiaľ hovoríme o veci, alebo osobe po prvýkrát:
There’s a restaurant on this street. / V tejto ulici je (nejaká) reštaurácia.

UNIT 1

Neurčitý člen a/an používame pri počítateľných podstatných menách v jednotnom
čísle:

Určitý člen the používame s jednotným a množným číslom počítateľných aj
nepočítateľných podstatných mien:
•

pokiaľ hovoríme o niečom špecifickom alebo jedinečnom:
We often have a picnic in the park. / Často máme piknik v tomto parku.
Look at the sky. / Pozri/te sa na oblohu.

•

ak odkazujeme na niečo, o čom sme sa už zmienili:
There’s a café and a restaurant on this street. The restaurant is very expensive. /
V tejto ulici je (nejaká) kaviareň a reštaurácia. Tá reštaurácia je veľmi drahá.
ak hovoríme o niečom len všeobecne:
Juice is very healthy. / Džús je veľmi zdravý.
I hate shopping in supermarkets. / Neznášam nakupovanie v supermarketoch.

•

pred názvami dní v týždni, mesiacov, miest a väčšími štátmi:
every August / každý august
on Sundays / v nedeľu
near Valencia / blízko Valencie
from the south of Italy / z juhu Talianska

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
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GRAMATIKA

Člen nepoužívame:
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
3.2

Present Continuous

UNIT 1

Prítomný čas priebehový používame, keď hovoríme o:
dejoch, ktoré práve prebiehajú:
What are you doing? / Čo (teraz) robíš/robíte?
The baby’s sleeping. / To dieťa (práve teraz) spí.
Pravopisné pravidlá – príčastia prítomného
•

všeobecné pravidlo: infinitív + -ing, napr. play – playing

•

slovesá zakončené na spoluhlásku + -e: -e + -ing, napr. come – coming

•

pri jednoslabičných slovesách zakončených na jednu samohlásku + jednu
spoluhlásku: dochádza k zdvojeniu spoluhlásky + ing, napr. run – running
Kladné vety
(Affirmative)

Záporné vety
(Negative)

GRAMATIKA

I

‘m (am)

I

‘m not
(am not)

You/We/They

‘re (are) teaching.

You/We/They

aren‘t
(are not)

He/She/It

‘s (is)

He/She/It

isn‘t
(is not)

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Krátke odpovede
(Short answers)

Am

I

Yes, I am.
No, I‘m not.

Are

you/we/they

Is

he/she/it

teaching?

Yes, you/we/they are.
No, you/we/they aren‘t.
Yes, he/she/it is.
No, he/she/it isn‘t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

Who
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am

I

are

you/we/they

is

he/she/it

teaching?

teaching.

3.5

Present Simple and Present Continuous

•

pravidelných činnostiach:
I have breakfast at 7 o’clock. / Raňajkujem o siedmej.

•

stavoch a stálych situáciách:
Do accountants earn a good salary? / Zarábajú účtovníci dobré peniaze?

•

preferenciách, so slovesami love, like, hate, prefer:
Children love water. / Deti milujú vodu.

UNIT 1

Prítomný čas jednoduchý používame, ak hovoríme o:

always (vždy)

•

often (často)

•

never (nikdy)

•

sometimes (niekedy)

•

usually (zvyčajne)

•

every day/evening/week/winter (každý deň/večer/týždeň/každú zimu)

•

on Sundays (v nedeľu)

GRAMATIKA

Bežné príslovkové určenia času používané s prítomným časom jednoduchým:
•

Prítomný čas priebehový používame, ak hovoríme o:
•

dejoch, ktoré práve prebiehajú:
The manager is talking to the receptionist. / Manažér hovorí s recepčnou.

•

dočasných situáciách:
I’m working at a holiday resort this summer. /
Toto leto pracujem v jednom prázdninovom letovisku.

•

at the moment/right now (v tomto okamihu/práve teraz)

•

now (teraz)

•

today (dnes)

•

this morning/evening (dnes ráno/večer)

•

this month (tento mesiac)

•

this summer (toto leto)

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

Bežné príslovkové určenia času používané s prítomným časom priebehovým:

Prítomný čas priebehový nepoužívame s niektorými slovesami (napr. believe, hate,
know, like, love, mean, need, prefer, understand, want), aj keď popisujú práve
prebiehajúci dej.
I really need some help with this exercise! /
Skutočne potrebujem pomoc s týmto cvičením!
I’m sorry, I don’t understand. / Je mi ľúto, nerozumiem.

51

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
4.2

Comparative and superlative adjectives

Ak porovnávame dve osoby alebo veci, používame 2.stupeň prídavných mien:
My father is younger than my mother. / Môj otec je mladší než moje matka.

•

Tretí stupeň prídavných mien vyjadruje skutočnosť, že nejaká osoba alebo vec má
najvyššiu mieru určitej vlastnosti (v porovnaní s najmenej dvomi ďalšími osobami
alebo vecami):
Sean is the most intelligent boy in our class. /
Sean je najmúdrejší chlapec v našej triede.

UNIT 1

•

Prídavné mená
(Adjectives)

Druhý stupeň
(Comparative)

Tretí stupeň
(Superlative)

GRAMATIKA

Jednoslabičné

kind
nice
fit

kinder
nicer
fitter

the kindest
the nicest
the fittest

Jedno- a dvojslabičné
zakončené na -y

funny
easy

funnier
easier

the funniest
the easiest

Dvoj- a viacslabičné

serious
difficult

more serious
more difficult

the most serious
the most difficult

Nepravidelné

good
bad
far

better
worse
further

the best
the worst
the furthest

•

less (menej) + prídavné meno vyjadruje skutočnosť, že nejaká osoba alebo vec má
nižšiu mieru určitej vlastnosti:
Daniel is less sociable than James. / Daniel je menej spoločenský ako James.

•

the least (najmenej) + prídavné meno vyjadruje skutočnosť, že nejaká osoba alebo
vec má najnižšiu mieru určitej vlastnosti:
This job is the least demanding. / Táto práca je najmenej náročná.

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
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•

Sloveso have to používame, ak hovoríme o nariadeniach, príkazoch alebo
pravidlách stanovených ostatnými ľuďmi:
I have to wear smart clothes at work. /
Do práce musím nosiť elegantné oblečenie.

•

Don‘t have to používame, keď chceme vyjadriť, že niečo nie je nutné:
Celebrities don‘t have to get up early. / Slávni ľudia nemusia skoro vstávať.
Kladné vety
(Affirmative)

UNIT 1

have to/ don‘t have to

Záporné vety
(Negative)

I/You/
We/They

have to

He/She/It

has to

work hard.

I/You/
We/They

don‘t (do not)
have to

He/She/It

doesn‘t (does
not) have to

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Do

I/you/
we/they

Does

he/she/it

work hard.

Krátke odpovede
(Short answers)

have to

work hard?

Yes, I/you/we/they do.
No, I/you/we/they don‘t.

GRAMATIKA

4.5

Yes, he/she/it does.
No, he/she/it doesn‘t.

Otázky doplňovací
(Wh- questions)

do

I/you/we/they

does

he/she/it

have to

work hard?

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

Why
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
5.2

must/mustn‘t, should/shouldn‘t

UNIT 1
GRAMATIKA

•

Modálne sloveso must vyjadruje povinnosť a nutnosť:
You must be very careful with other people‘s things. /
Musíš/Musíte byť veľmi opatrný/í k veciam ostatných.

•

Modálne sloveso mustn‘t vyjadruje zákaz:
You mustn‘t cross that bridge. It isn‘t safe. /
Nesmieš/Nesmiete prechádzať cez ten most. Nie je to bezpečné.

•

K vyjadreniu nedostatku potreby alebo povinnosti používame don‘t have to, nie
mustn‘t:
You don‘t have to come with us. You can stay at home. /
Nemusíš/Nemusíte s nami chodiť. Môžeš/môžete zostať doma.

•

Rovnako ako všetky modálne slovesá, must a mustn‘t majú rovnaký tvar pre všetky
osoby:
I/You/He/She/It/We/They must train a lot. /
Musím/Musíš/Musí/Musíme/Musia veľa trénovať.
I/You/He/She/It/We/They mustn‘t work so hard. /
Nemusím/Nemusíš/Nemusí/Nemusíme/Nemusia pracovať tak tvrdo.

•

Akonáhle potrebujeme dať alebo sa spýtať na radu, použijeme should/shouldn‘t:
You should study more. / Mal/a by si viac študovať.
You shouldn‘t drink so much coffee. / Nemal/a by si piť toľ ko kávy.
Should I ask for help? / Mám požiadať o pomoc?
Kladné vety
(Affirmative)

I/You/
He/She/It/
We/They

Záporné vety
(Negative)

should

take
risks.

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)
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Should

I/you/
he/she/it/
we/they

I/You/
He/She/It/
We/They
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should

take
risks.

Krátke odpovede
(Short answers)

take
risks?

Yes, I/you/he/she/it/we/they should.
No, I/you/he/she/it/we/they shouldn‘t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

Why

shouldn’t
(should not)

I/you/
he/she/it/
we/they

take risks?

Past Simple: was/were, could

•

Minulý čas jednoduchý používame, ak hovoríme o dejoch, ktoré začali a skončili
v minulosti:
John and I were at the same school. / John a ja sme boli v rovnakej škole.
We both could play basketball and football, but we couldn’t play tennis. /
Obaja sme vedeli hrať basketbal a futbal, ale nevedeli sme hrať tenis.

•

Minulý čas slovesa be je was/were
Záporné vety
(Negative)

I/He/She/It

was

I/He/She/It

wasn’t
(was not)

at school.

You/We/They

weren’t
(were not)

at school.

at school.
You/We/They

were

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Krátke odpovede
(Short answers)

Was

I/he/she/it

Yes, I/he/she/it was.
No, I/he/she/it wasn‘t.

Were

you/we/they

at school?

GRAMATIKA

Kladné vety
(Affirmative)

Yes, you/we/they were.
No, you/we/they weren‘t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

Where

was

I/he/she/it?

were

you/we/they?

Minulý čas slovesa can je could:
Kladné vety
(Affirmative)

I/You/
He/She/It/
We/They

Záporné vety
(Negative)

could

sing.

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Could

I/you/
he/she/it/
we/they

I/You/
He/She/It/
We/They

couldn´t
(could not)
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•

UNIT 1

5.5

sing.

Krátke odpovede
(Short answers)

sing?

Yes, I/you/he/she/it/we/they could.
No, I/you/he/she/it/we/they couldn‘t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

What

could

I/you/
he/she/it/
we/they

sing?
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6.2

Past Simple: affirmatives

Minulý čas jednoduchý používame, keď hovoríme o dejoch a situáciách, ktoré sa stali:
v minulosti, často s uvedením času:
My dad climed in the Himalayas in 1988. /
Môj tatko liezol v Himalájach v roku 1988.
I had eggs for breakfast. / Mal/a som na raňajky vajíčka.

•

UNIT 1

Pravidlá pravopisu – minulý čas jednoduchý
Pravidelné slovesá
•

všeobecné pravidlo: infinitív + -ed, napr. work – worked

•

slovesá zakončené na -e: +-d, napr. like – liked

•

slovesá zakončené samohláskou + spoluhláskou a spoluhláska: zdvojená + -ed,
napr. stop – stopped

•

slovesá zakončené spoluhláskou + -y: -y + -ied, napr. cry – cried

GRAMATIKA

Nepravidelné slovesá
Zoznam nepravidelných slovies (napr. go, say, run) nájdete vo Word Store, str. 23.

6.5

Past Simple: questions and negatives

Záporné vety
(Negative)

I/You/He/She/It/We/They

didn’t (did not)

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)
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Did

win.

Krátke odpovede
(Short answers)

I/you/he/she/it/
we/they

win?

Yes, I/you/he/she/it/we/they did.
No, I/you/he/she/it/we/they didn‘t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

What
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did

I/you/he/she/it/we/they

win?

Present Perfect with ever/never

•

Predprítomný čas jednoduchý používame, keď hovoríme o dejoch a situáciách,
ktoré skončili v minulosti, ale nevieme alebo nie je podstatné, kedy presne sa
stali:
Kate has swum in the ocean. / Kate plávala v oceáne.
Have you ever travelled by plane? / Cestoval/a si niekedy lietadlom?

•

Predprítomný čas tvoríme pomocným slovesom have/has a príčastím minulým pri
významovom slovese.
Kladné vety
(Affirmative)

Záporné vety
(Negative)

I/You/
We/They

‘ve
(have)

I/You/
We/They

haven’t
(have not)

He/She/It

‘s
(has)

He/She/It

hasn’t
(has not)

Rome.

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Have

I/ you/
we/they

Has

he/
she/it

visited

visited

Rome.

Krátke odpovede
(Short answers)

Rome?

Yes, I/ you/we/they have.
No, I/ you/we/they haven‘t.

GRAMATIKA

visited

Yes, he/she/it has.
No, he/she/it hasn‘t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

What

UNIT 1

7.2

have

I/you/we/they

has

he/she/it

visited?

Pravidelné slovesá
Pravidlá pravopisu pre príčastie minulé pravidelných slovies sú rovnaké ako pre tvary
minulého času jednoduchého; viď. str. 116.
Nepravidelné slovesá
Zoznam nepravidelných slovies (napr. go, say, run) a ich tvarov nájdete v sekcii Word
Store, str. 23. Príčastie minulé je uvedené v treťom stĺpci.
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Pravidlá pravopisu – príčastie minulé

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
Slovesá to be a to go

UNIT 1

•

Tvar príčastia minulého slovesa be je been:
Have you ever been really scared? Bol/a si niekedy skutočne vystrašený/á?

•

Go má dva tvary príčastia minulé s odlišným významom: been a gone.
My parents have been to Italy. / Moji rodičia išli do Talianska. (Už tam nie sú.)
My parents have gone to Italy. / Moji rodičia išli do Talianska. (Ešte tam sú.)

•

Často používame been, pokiaľ hovoríme o športoch alebo iných fyzických
aktivitách:
I’ve been bungee jumping. / Skákal/a som bungee jumping.

ever, never
V predprítomnom čase často používame ever (niekedy) a never (nikdy):
•

ever používame v otázkach:
Have you ever been camping? / Už si niekedy kempoval/a?

•

never používame v záporných vetách. Použité sloveso je však kladné:
Our teacher has never taken us on a school trip. /
Náš učiteľ/naša učiteľ ka nás nikdy nevzal/a na školský výlet.

GRAMATIKA

Predprítomný a minulý čas jednoduchý
•

Predprítomný čas jednoduchý používame, keď hovoríme o dejoch a situáciách,
ktoré skončili v minulosti, ale nevieme alebo nie je podstatné, kedy presne sa
stali:
I’ve seen the Statue of Liberty. / Videl/a som Sochu Slobody.

•

Pokiaľ chceme povedať alebo sa spýtať, kedy konkrétne dej prebehol, používame
minulý čas jednoduchý:
When did you see the Statue of Liberty? / Kedy si videl/a tú Sochu Slobody?
I saw the Statue of Liberty last year. / Videl/a som (tú) Sochu Slobody minulý rok.

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
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7.5

Present Perfect with just/already/yet

•

already – v kladných vetách pred významovým slovesom:
The children have already been to the science centre. /
Deti už boli vo vedeckom centre.

•

(not) yet – v otázkach a záporných vetách, vždy na konci vety:
Have you raised enough money yet? / Už si zohnal/a dostatok peňazí?
No, we haven’t raised enough yet. / Nie, ešte sme dosť nezohnali.

GRAMATIKA

just – v kladných vetách pred významovým slovesom:
They have just reached the Antarctic. / Práve dorazili do Antarktídy.

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

•

UNIT 1

S predprítomným časom často používame tieto príslovkové určenia:
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
8.2

Future with will

UNIT 1

Will/won’t používame k vyjadreniu predpovedi na základe našich názorov, pocitov
alebo skúseností:
I think people will travel in time. / Myslím, že ľudia budú cestovať v čase.
Will climate change destroy coral reefs? / Zničí zmena klímy koralové útesy?
Kladné vety
(Affirmative)

I/You/
He/She/It/
We/They

Záporné vety
(Negative)

‘ll (will)

change.

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Will

I/you/
he/she/it/
we/they

I/You/
He/She/It/
We/They

won’t
(will not)

change.

Krátke odpovede
(Short answers)

change?

Yes, I/you/he/she/it/we/they will.
No, I/you/he/she/it/we/they won‘t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

GRAMATIKA

How

will

I/you/
he/she/it/
we/they

change?

Tvar budúceho času slovesa can/can’t je will/won’t be able to:
Sixteen-year-olds will be able to vote in elections. /
Šestnásťroční budú môcť voliť vo voľ bách.
Cars won’t be able to fly. / Autá nebudú môcť lietať.

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

Väzbu will + get/become + 2.stupeň prídavného mena používame, ak chceme
vyjadriť, že sa určitá situácia v budúcnosti zmení:
Rail travel will become more popular. / Vlaková doprava bude obľúbenejšia.
Things won’t get better. / Veci sa nezlepšia.
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8.5

be going to

I

‘m
(am)

You/We/
They

‘re
(are)

He/She/
It

‘s
(is)

Záporné vety
(Negative)

going
to

travel.

I

‘m not
(am not)

You/We/
They

aren’t
(are not)

He/She/
It

isn’t
(is not)

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Krátke odpovede
(Short answers)

Am

I

Yes, I am.
No, I‘m not.

Are

you/we/
they

Is

he/she

going
to

travel?

going
to

travel.

GRAMATIKA

Kladné vety
(Affirmative)

UNIT 1

Väzbu be going to + infinitív používame k vyjadreniu úmyslov a plánov do
budúcnosti, ktoré sa môžu meniť:
I’m going to study Medicine. /
Budem študovať medicínu. (Chystám sa študovať medicínu.)
Is Meg going to invite me to her birthday party? /
Pozve ma Meg na svoju narodeninovú oslavu?
(Chystá sa ma Meg pozvať na svoju narodeninovú oslavu?)

Yes, you/we/they are.
No, you/we/they aren’t.
Yes, he/she/it is.
No, he/he/she/it isn’t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

am

I

are

you/we/they

is

he/she/it

going to

travel?

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

Where
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UNIT 1

Pracovný zošit k učebnici Focus vám prináša cvičenia, ktoré vám pomôžu nielen pri
príprave na maturitnú skúšku, ale aj pri príprave na medzinárodné jazykové skúšky,
napr. Cambridge English: Preliminary (PET), Cambridge English:First (FCE), Trinity
a PTE (Pearson Test of English). Pracovný zošit obsahuje cvičenia, ktoré vás budú
pripravovať na všetky časti skúšky: Počúvanie (Listening), Čítanie (Reading), Test
jazykovej spôsobilosti (Use of English), Ústny prejav (Speaking) aj Písomný prejav
(Writing). V maturitnom teste a vo vyššie vymenovaných medzinárodných skúškach
(čiže aj vo vašej učebnici a pracovnom zošite) sa bude objavovať niekoľ ko typov úloh.
Na nasledujúcich stránkach nájdete užitočné rady a tipy, ako k jednotlivým typom
skúškových úloh pristupovať.

Počúvanie (Listening)
AKO POSTUPOVAŤ

GRAMATIKA

• Pred počúvaním si pozorne prečítajte zadanie a všetky otázky/výroky. Následne sa
pokúste odhadnúť obsah toho, čo budete počuť (napr. koľ ko hovoriacich budete
počuť, aké slovné obraty budú asi používať apod.).
• Počas prvého počúvania si čítajte otázky/výroky a robte si k nim vlastné poznámky.
• Pred druhým počúvaním si otázky prečítajte znovu a sústreď te sa hlavne na tie, na
ktoré ste pri prvom počúvaní neodpovedali. Počas druhého počúvania si všetko
doplňte, prípadne opravte a následne skontrolujte.

ČOHO SA VYVAROVAŤ
• Nebojte sa pokiaľ niektorým slovám nerozumiete. K tomu, aby ste úlohu úspešne
splnili, nemusíte rozumieť úplne každému slovu.

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

• Pokiaľ nerozumiete niektorej časti nahrávky hneď na prvýkrát, nevzdávajte sa.
Ďalšiu šancu budete mať pri druhom počúvaní.
• Nevenujte príliš veľa času otázkam, na ktoré neviete odpovedať. Budete mať
možnosť sa k nim vrátiť neskôr. Prejdite radšej k ďalšej otázke.
• Žiadnu otázku nenechávajte bez odpovede. Ak si nie ste istý, pokúste sa odpoveď
odhadnúť.

1 ÚLOHY S VÝBEROM ODPOVEDÍ
• Pamätajte si, že otázky sú obvykle kladené v rovnakom poradí, v akom sú
v nahrávke radené informácie, ku ktorým sa otázky vzťahujú.
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• Pri prvom počúvaní si na otázky stručne odpovedzte vlastnými slovami. Potom
porovnajte svoju odpoveď s odpoveďami v ponuke a vyberte tú, ktorá sa s vašou
najviac zhoduje.
• Pozor na odpovede, ktoré vyzerajú a znejú takmer identicky ako informácie
v nahrávke – často sú nesprávne. Každá z ponúkaných odpovedí sa bude k
nahrávke pravdepodobne nejakým spôsobom vzťahovať, ale len jedna bude
konkrétnej otázke vyhovovať úplne presne.

UNIT 1

• Pokiaľ odpovede obsahujú obrázky, najskôr si ich spolu s otázkami dôkladne
prezrite a uistite sa, že rozumiete, čo obrázky znázorňujú. Získate tak predstavu,
na aké informácie sa pri počúvaním zamerať.

• Pokiaľ majú odpovede v ponuke písomnú formu, správna odpoveď nebude mať
rovnaké znenie ako v nahrávke.

• V teste sa môžu objaviť úlohy, v ktorých doplňujete vetu alebo poznámku, obvykle
jedným až tromi slovami. Slová, ktoré máte použiť, v nahrávke určite zaznejú.
Odpoveď môže byť aj vlastné meno alebo číselný údaj.
• Pokiaľ dopĺňate bežné slová, bude uznaná odpoveď s úplne bezchybným
pravopisom. Mená môžu byť hláskované, počúvajte preto pozorne. Nepresný
pravopis napr. v zložitých zemepisných názvov, ktoré neboli hláskované, môžu byť
tolerované.
• Pred prvým počúvaním si vety k doplňovaniu pozorne prečítajte, aby ste mali
predstavu, o čom nahrávka je. Snažte sa z viet odhadnúť, aké informácie máte
zachytiť – či pôjde o miesto, číselný údaj, meno a pod.
• Snažte sa z viet odhadnúť, aké informácie máte zachytiť – či pôjde o osobu,
miesto, číselný údaj, dátum, meno apod.
• Buď te opatrný – niekedy môžete mať správny odhad, že pôjde napr. o číselný
údaj. V nahrávke ale môže zaznieť niekoľ ko číselných údajov za sebou a len jeden
z nich bude správny.

3 VOĽBA Z DVOCH MOŽNOSTÍ – PRAVDA/NEPRAVDA
• Pamätajte si, že otázky sú uvedené obvykle v rovnakom poradí, v akom sú v
nahrávke uvedené informácie, ku ktorým sa otázky vzťahujú.
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2 DOPLŇOVANIE VIET/POZNÁMOK

GRAMATIKA

• Ak si nie ste s výberom odpovede istý, vyraďujte z ponuky tie, ktoré sú určite
nesprávne. V niektorých prípadoch sa takto dopracujete k správnej odpovedi.
Pri úlohách vzťahujúcich sa k rozhovoru dávajte pozor, aby sa otázka a odpoveď
týkala.

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
• Pri rozhodovaní, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý, vychádzajte viac
z informácie v nahrávke, ako z vlastných vedomostí a skúseností.
• Nezabúdajte, že výrok v otázke nebude mať totožné znenie ako informácia
v nahrávke. Slová a slovné spojenia budú často parafrázované, nahradené inými
tak, aby bol zmysel zachovaný.

UNIT 1

4 PRIRAĎOVANIE ODPOVEDÍ
• V tejto úlohe budete mať zväčša za úlohu priradiť rôzne informácie či výroky
k rôznym hovoriacim postavám. Poradie hovoriacich v odpovediach bude
rovnaké ako ich poradie v nahrávke. Poradie vecí alebo činností bude rozlíšené.
• V tejto úlohe budete mať zväčša za úlohu priradiť rôzne veci či činnosti k rôznym
hovoriacim. Pamätajte si, že v nahrávke zaznejú všetky veci či činnosti, z ktorých
si budete vyberať. Počúvajte preto pozorne, a zvoľ te správnu možnosť pre
konkrétneho hovoriaceho.

Čítanie (Reading)
GRAMATIKA

AKO POSTUPOVAŤ
• Skôr ako začnete riešiť úlohy v časti venovanej čítaniu, prečítajte si pozorne
pokyny. Každá časť textu má iné zadanie.
• Všímajte si v texte všetko, čo vám pomôže mu porozumieť – nadpis, obrázky
či iné vizuálne doplnky, ktoré vám pomôžu určiť hlavnú tému textu. Prvá veta v
odseku vám napovie, aký bude jeho obsah.
• Text si pred odpoveďami na otázky celý prečítajte a urobte si rámcovú
predstavu o jeho obsahu. Toto rýchle zoznámenie sa s textom vám neskôr
pomôže identifikovať, v ktorej časti máte hľadať odpovede na zadané otázky.

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

• Podčiarknite si tie časti textu, ktoré sa k otázkam vzťahujú.

ČOHO SA VYVAROVAŤ
• Nesnažte sa porozumieť každému slovu. Pre splnenie úlohy to nie je potrebné.
Pokúste význam neznámych slov odhadnúť (napr. z kontextu, gramatického
tvaru, podobnosti s inými slovami alebo iným jazykom).
• Žiadnu otázku nenechávajte bez odpovede. Ak si nie ste istí, pokúste sa
odpoveď odhadnúť.
• Nevenujte priveľa času len jednej čiastočnej úlohe alebo otázke. Niektoré
otázky budú pre vás jednoduchšie a môžete za ne získať viac bodov.
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1 ÚLOHY S VÝBEROM ODPOVEDÍ

• Sústreď te sa v odseku alebo vo vete na detaily. Nesprávna odpoveď sa často líši
od správnej len v detaile – napríklad sloveso je v inom čase.
• Pamätajte si, ponúkané odpovede nie sú doslovnou citáciou textu, ale sú
parafrázované.

UNIT 1

• Pri dlhších textoch najskôr vyberte tie časti textu, ktoré sa vzťahujú k zadaným
otázkam.

2 DOPLŇOVANIE ROZHOVOROV

• V iných úlohách budete musieť vybrať zo zoznamu možností vetu, ktorá sa bude
hodiť do rozhovoru. Najskôr si prečítajte celý rozhovor, aby ste získali predstavu
o jeho obsahu. Potom si prečítajte zoznam možností.
• Vždy sa zamerajte na vetu pred a vetu po časti, ktorú máte doplniť. Vaša odpoveď
musí s týmito vetami tvoriť zmysluplnú a gramaticky správnu kombináciu.
• Vety v zozname možností často obsahujú slová, ktoré vám pomôžu sa rozhodnúť.
Sústreď te sa predovšetkým na osobné zámená, ktoré odkazujú na predchádzajúcu
vetu v rozhovore.

GRAMATIKA

• V niektorých úlohách budete musieť vybrať správnu reakciu na výrok alebo otázku.
Najskôr si tento výrok či otázku prečítajte a skúste si na ňu sami odpovedať. Potom
si vašu odpoveď porovnajte s odpoveďami v ponuke a zvoľ te tú, ktorá sa na vašu
odpoveď najviac podobá.

3 VOĽBA Z TROCH MOŽNOSTÍ – PRAVDA/NEPRAVDA/NEURČENÉ

• Pri rozhodovaní o pravdivosti, nepravdivosti výroku či nedostatku informácií sa
riaď te výhradne informáciami z textu, nie svojimi znalosťami a skúsenosťami.
• Nezabúdajte, že výrok v otázke nebude mať totožné znenie ako vety v texte. Slová
a slovné spojenia budú často parafrázované, nahradené inými tak, aby bol zmysel
zachovaný.

4 PRIRAĎOVANIE ODPOVEDÍ
• Tieto úlohy môžu mať viac podôb. Niekedy budete mať za úlohu priradiť nápisy
k ich významom. Začnite tým, že si prečítate nápisy. Potom si postupne prečítajte
jednotlivé významy.
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• Pamätajte si, že otázky sú zvyčajne kladené v rovnakom poradí, v akom sú v texte
radené informácie, ku ktorým sa otázky vzťahujú.

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
• Je možné, že nebudete rozumieť všetkým slovám, dôležité však je pochopiť hlavný
význam nápisu.
• Nezabúdajte, že hľadaná informácie bude pravdepodobne parafrázovaná
(vyjadrená inými slovami).

UNIT 1

• V prípade, že je vašou úlohou spojiť opisy osôb s rôznymi textami, najskôr si
prečítajte opisy osôb a podčiarknite v nich dôležité informácie. Potom postupujte
rovnakým spôsobom aj v textoch.
• Pri odpovedi sa nerozhodujte unáhlene, radšej si text dôkladne a pokojne
prečítajte a skontrolujte, či je vaša odpoveď skutočne správna.

Jazyková kompetencia (Use of English)
AKO POSTUPOVAŤ
• Skôr ako začnete čítať text, pozorne si prečítajte zadanie úlohy.

GRAMATIKA

• Pokiaľ má text nadpis, prečítajte si ho, aby ste si vytvorili predstavu, o čom sa
v článku píše.
• Pokiaľ sa vyžaduje doplňovanie do medzier v texte, prečítajte si najskôr celý text aj
bez doplnených informácií a snažte sa pochopiť hlavnú myšlienku.
• Ku každej úlohe je uvedený príklad správnej odpovede. Pozorne si ho prečítajte,
pomôže vám lepšie pochopiť, ako máte postupovať.

ČOHO SA VYVAROVAŤ
• Nesnažte sa porozumieť každému slovu. Pre splnenie úlohy to nie je potrebné.
Pokúste sa neznáme slová odhadnúť (napr. z kontextu, gramatického tvaru,
podobnosti s inými slovami alebo iným jazykom).

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

• Žiadnou otázku nenechávajte bez odpovede. Pokiaľ si nie ste istí, skúste odpoveď
odhadnúť.
• Nevenujte priveľa času len jednej čiastočnej úlohe alebo otázke. Pamätajte si, že
čas je striktne vymedzený a vy počas neho musíte vyriešiť a zodpovedať všetky
úlohy.

1 DOPLŇOVANIE VIET ALEBO TEXTOV
• Prečítajte si najskôr celý text, aby ste získali predstavu, o čom pojednáva.
Medzerami sa v tejto chvíli nezaoberajte.
• Pri niektorých úlohách si budete môcť slová vyberať z ponuky. V iných úlohách
budete musieť na odpoveď prísť sami.
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• Tento typ úloh overuje vedomosti rôznych druhov slov. Úlohou je napríklad utvoriť
správne frázove sloveso, doplniť vhodný spojovací výraz, člen, prípadne sa správne
rozhodnúť medzi slovami s podobným významom.105

• Než sa rozhodnete pre správnu odpoveď, prečítajte si aj text pred a za medzerami.
Môže vám napovedať, ktorý výraz je vhodný (zamerajte sa napr. na spojovacie
výrazy, zámená, predložky, členy atd.).

UNIT 1

• Pozorne si prečítajte všetky ponúkané možnosti, než sa rozhodnete, ktorú si z nich
vyberiete ako odpoveď.

• Nezabudnite na to, že vami zvolený výraz sa musí do vety hodiť po stránke
hovorovej aj významovej.
• Keď úlohu dokončíte, vždy si text znovu prečítajte a presvedčte sa, že dáva zmysel.

V typickej skúškovej úlohe na tejto úrovni máte za úlohu doplniť poznámky na základe
informácií z textu a napísať krátky e-mail, pohľadnicu alebo správu. Môže to byť
napríklad odpoveď na e-mail, do ktorej je potrebné zahrnúť určité informácie. Dĺžka
textu závisí na type skúšky. Pri plnení tejto úlohy myslite na to, komu je text určený,
a používajte zodpovedajúce jazykové prostriedky. Ďalšie odporúčanie a príklady
nájdete v pracovnom zošite v časti nazvanej FUNCTION PHRASE BANK – WRITING
na str. 107–108.

AKO POSTUPOVAŤ

GRAMATIKA

Písomný prejav (Writing)

• Prečítajte si pozorne zadanie, aby ste vedeli ako správne postupovať.
• Odpovedzte na všetky otázky.

• Pokiaľ píšete správu alebo e-mail, nezabudnite na vhodné spojovacie výrazy
a pokiaľ je potrebné, rozdeľ te text do odsekov.
• Pri písaní správ a e-mailov používajte správne oslovenie, úvodné a záverečné frázy.
• Nakoniec si nezabudnite po sebe text prečítať a skontrolovať gramatiku
a pravopis.

ČOHO SA VYVAROVAŤ
• Nepíšte príliš dlhé správy ani naopak príliš stručné. Držte sa požadovaného počtu
slov.
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SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

• V prípade, že doplňujete poznámky, dbajte na správny pravopis doplňovaných slov
– je dôležitý.

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
• Snažte sa vyhnúť opakovaniu rovnakej informácie a nepoužívať rovnaké frázy
a výrazy viackrát. Uplatňujte bohatú slovnú zásobu a širokú škálu hovorových
prostriedkov.

UNIT 1

Ústny prejav (Speaking)

Pre úspešné zvládnutie ústnych interaktívnych úloh využívajte rady obsiahnuté
v častiach FUNCTION PHRASE BANK ,SPEAKING (str. 108–109) , VOCABULARY BANK
EXERCISES (str. 109 –127).

AKO POSTUPOVAŤ
• Pozorne počúvajte otázky skúšajúceho.
• Pokiaľ si nie ste istí, že ste otázke dobre porozumeli, požiadajte skúšajúceho o jej
zopakovanie.

GRAMATIKA

• Ak potrebujete viac času na rozmyslenie, požiadajte skúšajúceho o zopakovanie
otázky. Potom ju po ňom zopakujte alebo parafrázujte. Pred zodpovedaním otázky
môžete použiť aj výrazy, ktoré vám poskytnú viac času na rozmyslenie – napr. Let
me think…, It´s difficult to say…
• V úlohách, kde máte úlohu vyriešiť vo dvojici, myslite na to, že rovnaký priestor na
vyjadrenie musíte mať aj váš partner!
• Keď ste vyzvaní, aby ste spoločne s vašim partnerom pri skúške prediskutovali
nejakú otázku, pýtajte sa na jeho názor.
• Snažte sa svoj ústny prejav čo najviac rozvinúť, aby ste neskončili pred uplynutím
časového limitu. Je lepšie, keď vás skúšajúci preruší, pretože hovoríte dlho, než
keď už nemáte čo povedať.

ČOHO SA VYVAROVAŤ
SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

• Pri skúške nežiadajte skúšajúceho, aby vám niečo vysvetľoval. Môže vám iba
zopakovať otázku.
• Pokiaľ si neviete spomenúť na nejaký výraz, nepodľahnite panike. Pokúste sa vašu
myšlienku vyjadriť iným spôsobom.
• Nesnažte sa dominovať v konverzácii s partnerom a brániť mu v jeho ústnom
prejave.
• Skúšajúci musí dodržovať časový limit pre jednotlivé časti skúšky. Pokiaľ vás preruší,
je to preto, že už hovoríte dlhšie ako je treba.
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POZNÁMKY

ODPORÚČAME TITULY
Exam Activator, Accelerator /
Ročný intenzívny kurz prípravy na Maturitu

Gold Series / Svetový bestseller pre prípravu
na skúšky Cambridge English.

My Grammar Lab / Unikátny materiál
na výučbu gramatiky – spojenie knihy,
extra on-line cvičenia a mobilnej aplikácie

Pearson English Readers /
Zjednodušené čítanie na oživenie
a doplnenie výučby angličtiny

Slovak Ventures je výhradný zástupca vydavateľstva Pearson ELT na Slovensku
a zároveň distribútor ďalších významných svetových vydavateľstiev. V našom
portfóliu nájdete kompletnú ponuku materiálov na výučbu angličtiny, učebnice,
slovníky, zjednodušené čítanie, digitálne nástroje, testovanie znalostí.
Nakupujte na e-shope:

Slovak Ventures s.r.o.
Kasalova 6, 949 01 Nitra
objednavky@venturesbooks.com
+421 376 520 261
www.venturesbooks.sk

