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MODULE 1: 
Leisure and lifestyle.  
Voľno a životný štýl. (p.6-14) 
 
auxiliary    pomocný, doplňujúci 
beer     pivo 
business    obchod, biznis 
care     starať sa, starostlivosť 
coin     minca 
college    kolégium, VŠ, nadstavba 
continent   kontinent 
decide    rozhodnúť sa 
depend on   závisieť od 
designer clothes  značkové oblečenie 
dice     hracie kocky 
draw    kresliť; remíza, remízovať 
dry up    utierať riady 
egg-shaped   v tvare vajca 
entertain    zabávať 
fat     tlstý; tuk; mastný 
final    finále; posledný 
fire     oheň; vystreliť 
fit     byť fit; nastaviť; hodiť sa; kŕč 
floor    podlaha 
footballer   futbalista 
gym     telocvičňa 
gymnast    gymnasta 
healthy    zdravý 
champion   majster, šampión, bojovník 
chocolate   čokoláda 
interview   (robiť) rozhovor 
local    miestny 
matter    záležať; podstata, hmota 
occasionally   príležitostne 
oval     oválny 
own     vlastný; vlastniť 
passion    vášeň   
polytechnic   polytechnika (stred. odb. škola) 
probably    možno, pravdepodobne 
question    otázka 
race     preteky; rasa 
racket    raketa; hrmot(-ať) 
reach    dosiahnuť, docieliť 
reason    príčina 
referee    rozhodca (šport.) 
rest     zvyšok, zbytok; odpočívať 
result    výsledok 
score    skóre; skórovať 
share    deliť sa, zdieľať; diel 
shopaholic   človek posadnutý nakupovaním 
squash    squash (šport.); kaša, rozpučiť 
statement   veta; vyhlásenie 

sumo wrestler  zápasník sumo 
sunbathe    opaľovať sa 
survey    prieskum; dohliadať 
thin     chudý, tenký 
toss     hodiť; vrhať; žrebovanie 
TV presenter   televízny hlásateľ 
version    verzia 
unhealthy   nezdravý 
wash up    umývať riady 
wave    vlna; vlniť sa 
weight    váha 
 
Introduction – WORKBOOK  
adjective   prídavné meno 
adverb    príslovka 
article    člen 
auxiliary verb  pomocné sloveso 
main verb   hlavné sloveso 
modal verb   modálne sloveso 
noun    podstatné meno 
possessive adjective privlastňovacie príd.m. 
preposition   predložka 
pronoun    zámeno 
verb     sloveso 
 
Module 1 – WORKBOOK  
advice    rada 
athletics    atletika 
backgammon   hra hraná kameňmi 
glove    rukavica 
ice-skating   korčuľovanie na ľade 
Parcheesi   hra podobná “človeče …” 
twin     dvojička 
violin    husle 
worried    ustarostený 
 

MODULE 2: 
Important firsts.  
Dôležité prvotiny. (p.15-22) 
 
adore    zbožňovať, obdivovať 
although    hoci 
armour    brnenie; pancier 
blood    krv 
bored    znudený 
boss     šéf 
box office   pokladňa; predaj 
captive    uväznený; zajatec 
cattle    dobytok 
close-up    záber zblízka; uzatváranie 
coach    diaľkový autobus; tréner; koč 
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comedy    komédia 
command   inštrukcia; prikázať, veliť 
continue    pokračovať 
cover    obal; prikryť 
cow     krava 
criminal    kriminálnik; kriminálny 
decade    dekáda, desaťročie 
disappear   zmiznúť 
disappointed   sklamaný 
Earth    Zem (planéta) 
embarrassed   v rozpakoch 
endless    nekonečný 
excited    vzrušený 
feature     črta, rys, charakteristika 
feature film   hlavný film (celovečerný) 
fed up with   mať po krk (čoho) 
feeling    cit, pocit 
flirt     flirt; flirtovať 
frightened   vydesený, vyľakaný 
gang    gang, banda, tlupa 
gift     dar 
gorgeous   nádherný, oslnivý 
government   vláda 
guilty    vinný 
hate     nenávidieť 
last     posledný; trvať 
hostel    internát; slobodáreň; ubytovňa 
jewellery   klenoty, šperky 
metal    kov; kovový 
mind    vadiť; myseľ; dať pozor 
mood    nálada 
motorway   diaľnica 
obviously   nepochybne, zrejme, očividne 
perform    hrať, predvádzať, vykonať 
pocket    vrecko, vačok 
protection   ochrana 
rent     prenajať (si) 
ring     zvoniť; prsteň; aréna 
rob     okradnúť, olúpiť 
romance    romanca 
season    ročné obdobie 
service station  autoservis; benzín. stanica 
sick     chorý, slabý, bledý 
smile    úsmev; usmievať sa 
spider    pavúk 
suddenly   zrazu 
surprised   prekvapený 
success    úspech 
theme park   tematický zábav. park 
tremble    chvieť sa; triaška 
upset    rozrušený, smutný 
vending machine  predajný automat 
wedding    svadba 
wet     mokrý, vlhký 
wordspot   slovná bodka 
 
Module 2 – WORKBOOK  
actually    ba, dokonca, v skutočnosti, vlastne 
appointment   schôdzka, stretnutie, dohovor 
average    priemer, priemerný 

blackboard   škols. tabuľa (klasická) 
bracket    zátvorka  
broadcast   vysielať; rozhlas 
comedian   komediant; komik 
compare    porovnať 
cowboy    kovboj 
engage    zasnúbiť sa; zaviazať sa; obsadiť 
engaged    zasnúbený; obsadený 
frequently   frekventovane, často 
Gone with the Wind Odviate vetrom 
lover    milovník, milenec 
marry    vydať sa, oženiť sa 
mind your own business staraj sa o seba 
mother-in-law  svokra 
noise    hluk 
rude     drzý 
soap opera   telenovela 
strict    prísny 
stupid    sprostý 
 

MODULE 3: 
The best way to learn.  
Najlepší spôsob ako sa učiť. (p.23-30) 
 
ability    schopnosť 
alphabet    abeceda 
another    iný; ďalší; druhý 
ashtray    popolník 
believe (in)   veriť (v) 
bin      nádoba, zásobník 
borrow    požičať si 
careful    opatrný 
check    kontrola; overiť; dozor 
cigarette end   cigaretový špak 
confidently   sebavedome 
coursebook   učebnica 
dentist    zubár 
develop    rozvinúť; zdokonaliť 
dictionary   slovník 
dressing gown  župan 
enough    dosť 
expect    očakávať 
explain    vysvetliť 
file     súbor; fascikel 
fool     blázon; oblázniť 
force    sila; nútiť 
foreigner   cudzinec 
forget    zabudnúť 
frustrated   frustrovaný 
GCSE (General Certificate  (ekvivalent maturity) 
of Secondary Education)  stredoškolské osvedčenie 
go ahead    postupovať vpred 
grammar   gramatika 
guess    hádať 
guideline   smernica 
hardworking   usilovný 
in tune    zladený, naladený, v súzvuku 
lend     požičať 
list     zoznam; vymenovať 
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load     nabíjať; náklad; prepchať 
loud     hlasný 
look up    vyhľadať 
mistake    chyba 
motivation   motivácia 
naturally    prirodzene 
necessary   potrebný 
notes    poznámky 
notice    oznam; všimnúť si; výpoveď 
organise    organizovať 
overcome   prekonať; premôcť 
overweight   nad váhu; prevažovať 
pay attention   dávať pozor 
permission   povolenie 
possible    možný 
praise    pochvala 
progress    pokrok 
prohibition   zákaz 
push    (po)tlačiť 
RE (Religious Education) náboženská výchova 
realistic    realistický 
recognise   oceniť; rozoznať; zistiť 
rubber    guma 
secret    tajomstvo 
seem    zdať sa 
should    mal by 
shouldn’t   nemal by 
slowly    pomaly 
sound    zvuk; znieť 
special    špeciálny 
subtitle    podtitul (pl. titulky) 
systematically  systematicky 
think of    myslieť na 
try hard    usilovne sa pokúšať 
urgent    súrny, naliehavý, bezodkladný 
washing machine  pračka 
write down   napísať (na papier) 
 
Module 3 – WORKBOOK  
at least    aspoň 
board rubber   utierka na tabuľu 
bookcase   knižnica (skriňa) 
concentrate   sústrediť sa 
elbow    lakeť 
examiner   skúšajúci 
explanation   vysvetlenie 
finger    prst (na ruke) 
fork     vidlička 
hole punch   dierkovač 
interrupt    prerušiť 
knife    nôž 
military service  vojenská služba 
notebook   notes, zápisník 
overhead projector meotar 
paragraph   odstavec; paragraf 
pencil sharpener  strúhatko na ceruzky 
plate    tanier 
polite    zdvorilý 
ruler    pravítko; panovník 
soup    polievka 

spoon    lyžica 
still     stále; ešte; pokojne 
straight    rovno; rovný 
waste bin   odpadkový kôš 
whiteboard   škols. tabuľa (biela) 
written test   písomný test 
 

MODULE 4: 
Special occasions.  
Špeciálne príležitosti. (p.31-38) 
 
anniversary   výročie 
arrange    zariadiť, dohodnúť 
awful    strašný;, príšerný 
both     oba(-ja) 
celebrate   oslavovať 
choose    vybrať (si) 
Christmas Day  Štedrý deň 
church    kostol; cirkev 
congratulation  blahoželanie, gratulácia 
countryside   krajina; príroda; vidiek 
day off work   voľno z práce 
department   oddelenie; katedra; úrad 
dress up    obliecť (sa) 
earn     zarábať; získať 
Easter    Veľká noc 
editor    vydavateľ; redaktor 
engagement   zasnúbenie 
envelope   obálka 
event    udalosť; jav; príhoda 
feel better   cítiť sa lepšie 
find     nájsť; považovať 
fireworks   ohňostroj 
illness    choroba 
independence  nezávislosť 
invite    pozvať 
Labour Day   Deň práce 
luck     šťastie 
merry    veselý 
mushroom   hríb, huba 
neither    ani jeden, žiadny 
New Year’s Eve  Silvestrovský večer 
operation   operácia 
oyster    ustrica 
parade    prehliadka, sprievod 
personal assistant  osobný asistent 
photocopy   fotokópia; kopírovať 
photographer   fotograf 
present    darček; prítomný; predstaviť 
relative    príbuzný 
reply    odpovedať; odpoveď 
return    vrátiť (sa) 
saint    svätý 
stroke    mŕtvica; črta; rana; pohladiť 
the day after tomorrow pozajtra 
the day before yesterday predvčerom 
the other day   minule 
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Module 4 – WORKBOOK  
action verb   aktívne sloveso 
basket    kôš; košík 
birthday cake  narodeninová torta 
bless    požehnať 
candle    sviečka 
Christ    Kristus 
decoration   dekorácia; ozdoba; výzdoba 
exact    presný 
fast     rýchly; postiť sa; pôst 
fill     vyplniť 
glass    pohár; sklo 
guest    hosť 
host / hostess   hostiteľ / hostiteľka 
Islamic religion  islamské náboženstvo 
laugh    smiať sa 
light up    osvetliť; rozsvietiť 
look for    hľadať 
lunar    lunárny, mesačný; bledý 
make a wish   želať si niečo 
Muslim    Moslim 
paper cup   papierová šálka 
paper plate   papierový tanier 
peace    mier, pokoj 
prayer    modlitba 
prosperity   prosperita, blahobyt 
represent predstavovať; reprezentovať, 

symbolizovať 
slow down   spomaliť 
state verb   statické sloveso 
watering    zavlažovanie, máčanie 
wish    želanie; želať si 
 

MODULE 5: 
Appearances. 
Výzory. (p.39-46) 
 
according to   podľa (koho, čoho) 
appearance   zovňajšok, zjav, vzhľad 
beard    brada (u mužov) 
beauty    krása 
chit-chat    rozhovor o bežných veciach, pokec 
common    bežný; všeobecný; spoločný 
cool     chladný; svieži 
definitely   rozhodne; určite; samozrejme 
different from  odlišný od 
enormous   obrovský, ohromný 
fair     bledý; čestný; oprávnený; jarmok 

generally   všeobecne 
grey     sivý 
hand    ruka 
have a look   pozrieť sa; nazrieť 
lead     viesť; olovo 
look forward to (-ing) tešiť sa na 
look like    vyzerať ako 
mention    spomenúť 
moustache   fúzy 
neighbour   sused 
pale     bledý (do tváre) 

personality   osobnosť 
poisonous   jedovatý 
pretty    pekný; dosť 
public    verejný; verejnosť 
remind of   pripomínať (koho, čo) 
same as    rovnaký ako 
sign     znak, náznak; podpis 
skin     pleť, koža, pokožka 
suntan    opálenie od slnka 
suppose    predpokladať 
suspect    podozrivý; podozrievať 
syllable    slabika 
tanned    opálený (slnkom) 
tribe    kmeň 
truth    pravda 
unlucky    nešťastný 
untidy    nedbalý, neupravený, nečistý 
warm    teplo; teplý 
wavy    vlnitý; vlnovitý; vlnový 
well-dressed   dobre oblečený 
wig     parochňa 
witness    svedok; svedčiť 
 
Module 5 – WORKBOOK  
aggression   agresia; útok 
aggressive   agresívny 
arm     ruka (rameno) 
back    chrbát; späť 
chest    hruď 
clever    bystrý, chytrý; múdry 
courage    odvaha 
democracy   demokracia 
equal    rovnaký, rovný, zhodný 
experienced   skúsený 
fashionable   moderný; módny 
intelligent   inteligentný 
monarch    monarcha; panovník; vládca 
monster    príšera 
rating    stupeň, klasifikovanie 
shoulder    plece 
smell    vôňa; voňať; čuch; pach 
strength    sila; silná stránka 
throne    trón 
toe     prst (na nohe) 
weakness   slabosť 
 

MODULE 6: 
Time off. 
Voľno. (p.47-53) 
 
a bit of    troche, kúsok z 
a few    zopár 
accommodation  ubytovanie 
anyway    akokoľvek; v každom prípade 
argue    hádať sa 
bang    buchnúť; tresnúť; prásk! 
bank account   bankový účet 
book    kniha; rezervovať, zajednať 
brochure    brožúra 
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building site   stavenisko 
cabbage    kapusta 
canal    kanál; prieplav; žľab 
carrot    mrkva 
combine    kombinovať 
couch potato   gaučový zemiak = lenivec 
crash    havária; naraziť 
crowded    preplnený; preľudnený 
cruise    výletná plavba 
delayed    oneskorený; spomalený 
dirty    špinavý 
disgusting   odporný; nechutný 
dry     suchý; vysušiť 
empty    prázdny 
excursion   exkurzia 
fabulous    báječný, rozprávkový 
frightening   desivý 
grand tour   veľkolepý zájazd 
hairdresser   kaderník(-čka) 
health    zdravie 
hurricane   hurikán 
insect    hmyz 
instead (of)   namiesto (koho, čoho) 
intention    zámer, úmysel 
Jacuzzi    výrivka 
killer whale   kosatka 
least    najmenej 
lettuce    hlávkový šalát 
lifetime    celoživotný; večnosť; životnosť 
live wire    žeravý drôt = aktívny človek 
lively    bujný, čulý, svieži, živý, veselý 
lodge    lóža, brloh, domček, stan 
luxurious   luxusný 
marina    (súkromný) prístav 
membership   členstvo 
mend    opraviť; vylepšiť 
ostrich    pštros 
overnight   počas noci, v noci 
pea     hrášok 
polluted    znečistený 
prediction   predpoveď 
repair    opraviť 
sandy    piesčitý 
save     zachrániť; šetriť 
self-catering   samostatne stravujúci sa 
sofa     diván, gauč, pohovka 
staff     personál 
tasty    chutný 
unexpectedly   nečakane, neočakávane 
unhelpful   nenápomocný; neochotný 
water sports   vodné športy 
wild     divočina 
 
Module 6 – WORKBOOK  
absolutely   absolútne, úplne, určite, rozhodne 
calm    pokojný 
career    kariéra 
cheap    lacný 
cheerful    čulý; radostný; jasný (farba, izba) 
chemical   chemický; chemikália 

decision    rozhodnutie 
depart    odísť; odcestovať 
departure   odchod 
desert    púšť 
destination   destinácia; cieľová stanica 
gas     plyn, benzín; sranda (slang.) 
handsome   pekný (muž), rúči 
include    zahŕňať, obsahovať 
receiver    adresát; prijímateľ 
require    vyžadovať 
retire    ísť do dôchodku 
role     rola; úloha 
scene    scéna 
sender    odosielateľ 
swimming trunks  plavky 
towel     uterák 
travel sickness pill lieky na nevoľnosť pri cestovaní 
violent    násilný 
 

CONSOLIDATION 
Modules 1 – 6 (p.54-55) 
 
ashamed    zahanbený 
baluchitherium  typ prehistoric. zvieraťa 
corner    roh 
dangerous   nebezpečný 
discovery   objav 
escape    utiecť, uniknúť; útek 
extremely   extrémne; mimoriadne 
fortune    majetok; bohatstvo; šťastie; osud 
grave    hrob 
horoscope   horoskop 
invest    investovať 
make a mistake  spraviť chybu 
memory    pamäť; spomienka 
mother-of-four  matka štyroch detí 
murderer   vrah 
pleased    potešený; rád 
security    ochrana; bezpečnosť; tajnosť 
sensibly    citlivo; rozumne; vnímavo 
superintendent  dozorca; vedúci prevádzky 
vegetarian   vegetarian; vegetariánsky 
  

MODULE 7: 
Fame and fortune. 
Sláva a bohatstvo. (p.56-64) 
 
achieve    dosiahnuť; presadiť sa 
addict    obeť (návyku), závislý 
admire    obdivovať 
agreement   súhlas, dohoda; zmluva 
ambition    ambícia 
appear    objaviť sa 
assistant chef   asistent šéfkuchára 
bagel    okrúhla šiška s dierou v strede 
bellman    poslíček; vrátnik 
beverages   nápoje 
carpenter   stolár; tesár 
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comedienne   komička 
credit    kredit; úver; prospech 
degree    stupeň; miera; diplom 
depend on   závisieť od; záležať na 
ecologist   ekológ 
freeze    zamrznúť; mrznúť 
huge    obrovský 
instalment   splátka; inštalácia 
interest    záujem; úrok 
mail-order   objednávka poštou 
novel    román 
orchestra   orchester 
parsley    petržlen 
poem    báseň 
politician   politik 
previous    predošlý, predchádzajúci 
remote control  ovládač na TV, … 
rocket    raketa; vzniesť sa 
run     bežať; prevádzkovať 
salary    plat 
sensation   senzácia 
several    niekoľko 
soldier    vojak 
spill     rozliať; rozsypať; dostať šmyk 
star     hviezda; účinkovať v hl. úlohe 
TV commercial  TV reklama 
volunteer   dobrovoľník; prihlásiť sa  

dobrovoľne 
warranty    záruka; oprávnenia 
yet     ešte; už; dosiaľ; predsa 
 
Module 7 – WORKBOOK  
award    cena; odmena; štipendium 
breathless   bez dychu; udychčaný 
currency    mena 
divorce    rozvod; rozviesť sa 
exist    existovať, byť 
faithful    verný; poctivý; dôveryhodný 
hold / held   konať; vydržať / konaný;  

držaný 
moonstruck   ako námesačný; sentimentálny 
note     tón; nota ; poznámka 
recently    nedávno 
record producer  producent platní 
saxophone   saxofón 
songwriter   skladateľ piesní 
tour     cesta; turné; zájazd 
varied    pestrý; rôznorodý; striedavý 
witch    bosorka; ježibaba; čarodejnica 
 

MODULE 8: 
Countries and cultures. 
Krajiny a kultúry. (p.65-71) 
 
amazing    úžasný, udivujúci 
approximately  približne 
border    hranica; hraničiť 
bottom    spodok 
bowler hat   cylinder 

bungee jumping  skok z výšky na lane 
carry    niesť 
cathedral   katedrála 
ceiling    strop; plafón 
climate    klíma; podnebie 
confirm    potvrdiť 
double room   dvojlôžková izba 
enclose    uzatvoriť; vložiť, priložiť 
faithfully   verne 
fjord    fjord 
flow    plynúť; pretekať; prúd 
foggy    hmlisto 
forest    les 
geographical   geografický; zemepisný 
glacier    ľadovec 
harbour    prístav 
hesitate    váhať 
illuminated   osvetlený 
kilt     škótska sukňa 
lake     jazero 
lamb    jahňa; jahňacina 
Mediterranean  Stredomorie; stredozemný 
mile     míľa 
myth    mýtus; báj 
Netherlands   Holandsko 
port     prístav 
query    dopyt; dotaz; otázka 
region    región; oblasť 
reservation   rezervácia 
sail     plaviť sa 
scenery    scenéria; krajina; javisková úprava 
sincerely   úprimne 
single room   jednolôžková izba 
size     veľkosť 
stretch    napnúť; natiahnuť; elastický 
suburb    predmestie 
unspoilt    neskazený 
volcano    sopka, vulkán 
wool    vlna 
 
Module 8 – WORKBOOK  
destroy    zničiť 
disaster    katastrofa; nešťastie 
erupt    vybuchnúť 
eruption    erupcia; výbuch 
federation   federácia 
fountain    fontána 
furthest    najďalej; najvzdialenejší 
lava     láva 
location    poloha; umiestnenie; lokalizácia 

mosque    mešita 
mountain range  pohorie 
pack    balík; batoh; náklad; pobaliť 
petrol    benzín 
skyscraper   mrakodrap 
speed    rýchlosť 
statue    socha 
steam    opar, para 
survive    prežiť 
warning    varovanie 
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MODULE 9: 
Old and new. 
Starý a nový. (p.72-80) 
 
air conditioning  klimatizácia 
arcade    arkáda 
available   dostupný, k dispozícii 
basic    základný 
board game   spoločenská hra 
briefly    stručne 
builder    budovateľ, stavbár 
cafeteria    bufet; jedáleň (samoobsluha) 
CD player   CD prehrávač 
change    zmena; zmeniť sa; drobné;  

prezliecť sa 
change your mind zmeniť názor 
changing room  skúšobná kabínka; šatňa 
chat     priateľský rozhovor 
cheque    šek; poukážka 
choice    výber 
circus    cirkus; kruhové námestie 
cooker    sporák; varič; hrniec 
corner shop   obchod na roku 
corridor    chodba, koridor 
deliver    doručiť 
electrical goods  elektronický tovar 
electronic organiser elektronický diár 
employ    zamestnávať 
encyclopaedia  encyklopédia 
equipment   vybavenie; zariadenie 
expand    rozšíriť; zväčšiť 
facelift    vylepšenie tváe 
fast food restaurant rýchle občerstvenie 
get dressed   obliecť sa 
improvement   zlepšenie 
kiss     bozkávať; bozk 
laboratory   laboratórium 
lift     zdvihnúť; výťah 
luxury    luxus 
manageress   manažérka 
method    metóda 
multi-screen   s viacerými obrazovkami 
peanut    arašid 
photocopier   fotokopírka 
plant    rastlina 
prize    cena, ocenenie 
receipt    potvrdenka; účtenka 
replace    nahradiť 
resident    obyvateľ 
residential area  obytné pásmo 
serious    vážny 
shopping mall  nákupné centrum (promenáda) 
store    obchod; sklad; skladovať 
telegram    telegram 
touch    dotyk; dotknúť sa 
traditional   tradičný 
typewriter   písací stroj 
wing    krídlo 
wrong    zlý; nesprávny 

Module 9 – WORKBOOK  
answering machine odkazovač 
Aquarius   vodnár (astr.) 
argument   hádka; argument 
Aries    baran (astr.) 
astrologer   astrológ 
astronaut   astronaut 
bug     chyba; ploštica; porucha;  

chrobák (Am.) 
Cancer    rak (astr.); rak; rakovina 
Capricorn   kozorožec (astr.) 
Gemini    blíženci (astr.) 
keyboard   klávesnica 
laptop    laptop; prenosný počítač 
Leo     lev (astr.) 
Libra    váhy (astr.) 
luggage    batožina 
mat     podložka; rohožka 
microwave   mikrovlnná rúra 
Pisces    ryby (astr.) 
printer    tlačiareň; tlačiar 
regret    ľutovať 
resign    rezignovať 
Sagittarius   strelec (astr.) 
Scorpio    škorpión (astr.) 
succeed    mať úspech; dokázať to; zdediť 
Taurus    býk (astr.) 
Virgo    panna (astr.) 
 

MODULE 10: 
Take care! 
Opatruj sa! (p.81-88) 
 
accident    nehoda 
accidentally   náhodou 
admit    pripustiť 
allow    povoliť, dovoliť 
ambulance   sanitka    
amount    množstvo 
antibiotics   antibiotiká 
appropriate   vhodný; primeraný; patričný 
arrest    zatknúť 
backache   bolesť chrbta 
badly    zle; veľmi; silne; chorý 
bleed    krvácať 
brake    brzda; brzdiť 
brave    odvážny; statočný 
bruise    modrina 
bump into   nazariť do 
burn    popálenina; popáliť sa; horieť 
butter    maslo 
cabin    kabína; kajuta; chata 
cause    zapríčiniť; príčina 
childbirth   pôrod 
claim    tvrdiť; nárok; nárokovať si 
cold     chladný; studený; nádcha 
concern    záujem; týkať sa; podnik 
crash into   zraziť sa s 
cruiseship   výletná loď 
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cure     liečba; liek 
damage    zničiť; zničenie; škoda 
demand    žiadať; požiadavka 
disease    choroba 
drop    kvapka; upustiť; klesnúť 
drown    topiť sa 
electrician   elektrikár 
electricity   elektrina 
eventually   konečne; prípadne; nakoniec 
extract    úryvok; výpis 
fall over    spadnúť 
fault    chyba; omyl 
finalist    finalista 
flat     byt; plochý 
forward    dopredu; vpred 
furious    zúrivý; rozzúrený; divý 
ground    zem; pôda; pozemok 
half-witted   veľmi hlúpy 
headache   bolesť hlavy 
hospital    nemocnica 
hurt     poraniť; ublížiť; dotknutý 
hygiene    hygiena 
insurance    poistenie 
iron     železo; žehlička; žehliť 
journalist   žurnalista 
jump    skákať 
kill     zabiť 
knock over   zraziť 
lane     ulička; chodníček 
leg     noha  
lifeboat    záchranný čln 
lose     stratiť; prehrať 
lose weight   schudnúť 
meat    mäso 
medicine   medicína; liek 
mug hrnček; prepadnúť a 

okradnúť na ulici (zločin) 
mugger    útočník, zlodej na ulici  
muscles    svaly 
oil     olej; nafta; ropa 
ointment    krém; masť; tinktúra 
pain     bolesť 
passenger   pasažier 
pigeon    holub 
plaster    náplasť 
politely    zdvorilo 
prescription   lekársky predpis 
pull     ťahať 
recommend   odporučiť; doporučiť 
recover    obnoviť; regenerovať; vyliečiť sa 
rescue    pomoc; vyslobodiť; zachrániť  
resistant    imúnny; odolný; rezistentný 
scissors    nožnice 
shocked    šokovaný 
shoelace    šnúrka do topánok 
shout    kričať 
slightly    nepatrne, slabo, trocha 
slip     pošmyknúť sa 
sore throat   boľavé hrdlo 
spices    korenia 

stomachache   bolesť brucha 
traffic jam   dopravná zápcha 
traffic lights   semafóry 
unconscious   v bezvedomí; neuvedomelý 
used to    zvykol (v minulosti) 
 
Module 10 – WORKBOOK  
ballroom   tanečná sála 
doorbell    zvonček pri dverách 
faint    omdlieť 
fan     fanúšik; vejár; ventilátor 
iceberg    ľadovec, kryha 
increase    nárast; zvýšiť; zväčšiť (sa) 
prison    väzenie 
supporter   podporovateľ; priaznivec 
untrue    nepravdivý 
workaholic   človek posadnutý prácou 
 

MODULE 11: 
The best things in life... 
Najlepšie veci v živote... (p.89-96) 
 
beat     biť; tĺcť; tlkot; úder 
biscuit    keks; suchár 
break into   vlámať sa do 
can’t stand   nemôcť vystáť 
coincidence   náhoda; súlad; zhoda 
collect    zbierať 
column    stĺp(-ec); kolóna; rubrika 
crazy about   byť blázon do 
desperate   zúfalý 
doll     bábika 
don’t mind   nevadiť 
embarrassing   trápny; spôsobujúci rozpaky 
furry    chlpatý; mäkký, hebký; kožušinový 
gerund    gerundium, slovesné pods.m. 
honest     čestný 
honeymoon   svadobná cesta 
infinitive   neurčitok 
keen on    dychtivý po 
light bulb   žiarovka 
loathe    nenávidieť; mať odpor 
mad about   byť blázon do 
nuisance    neplecha; otrava; protiva 
obsession   posadnutosť 
packet    balík; krabička; zásobník 
pair of tights   silonky; pančušky 
pet     domáce zvieratko 
plastic    plast; plastický; umelá hmota 
rat     krysa; potkan 
sick bag    vrecko na vracanie   
so      tak, takže 
stamp    známka (pošt.); pečiatka 
stressful    stresový; stresujúci 
tarantula    tarantula 
trouble    trampoty; mrzutosť 
tycoon    obchodný magnát 
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Module 11 – WORKBOOK  
can     plechovka; môcť, vedieť 
confused   zmätený; popletený 
plenty of    spústa (koho, čoho) 
 

CONSOLIDATION 
Modules 7 – 11 (p.97-98) 
 
etcetera (etc.)  a tak ďalej (atď.) 
worth    cena; hodnota 
 

MODULE 12: 
Must have it! 
To musím mať! (p.99-106) 
 
accessory dodatočný; sprievodný; vedľajší; 

príslušenstvo 
advertising   inzercia; reklama; propagácia 
antique dealer  predajca starožitností 
backpack   jednotka nosená vzadu 
belt     opasok; pás 
briefcase   diplomatka (taška) 
car dealer   predajca áut 
check-in desk  registračný pult 
comb    hrebeň; česať sa 
corkscrew   vývrtka 
cosmetics   kozmetika 
designer goods  značkový tovar 
drawing    kreslenie; kresba; náčrt; rysovanie 
Dutch    holandský; Holanďan 
estate agent   realitný agent 
Finn    Fín 
flash    blesk; preblesknúť 
florist    kvetinár/-ka 
furniture    nábytok 
goddess    bohyňa 
hire     prenajať (si) 
label    etiketa; visačka 
leather    koža; kožený 
lighter    zapaľovač 
lipstick    rúž na pery 
manufacture   vyrábať 
manufacturer   výrobca 
mature    zrelý; dospelý 
necklace    náhrdelník 
object    objekt; predmet; namietať 
passive form   pasívna forma; trpný rod 
percentage   percento 
perfume    parfém 
possession   majetok; vlastníctvo 
purse    peňaženka (ženská) 
raincoat    pršiplášť 
range    dosah; interval; pásmo; oblasť 
razor    britva; holici strojček; žiletka 
recording   nahrávka 
ridiculous   smiešny (trápne) 
sauce    omáčka; okoreniť 
save up for   šetriť na 

sellotape    lepiaca páska 
shaving cream  pena na holenie 
sportswear   športové oblečenie 
subject    podmet; predmet (v škole) 
sunhat    slnečný klobúk 
tin opener   otvárač na konzervy 
tissue    tkanina; tkanivo; väzivo 
torch    baterka; fakľa; pochodeň 
travellers’ cheque  cestovný šek 
underwear   spodné prádlo 
victory    víťazstvo 
wallet    peňaženka (mužská) 
waste    premrhať; plytvať; odpad 
whole    celý; celok 
woollen    vlnený 
 
Module 12 – WORKBOOK  
adore    zbožňoať 
agricultural   poľnohospodársky 
artificially   umelo 
colourless   bezfarebný 
dressmaker   krajčír/-ka 
empire    impérium 
energy    energia 
identify    identifikovať 
memorial   posmrtný; spomienkový  
particularly   hlavne; najmä; obzvlášť 
safety pin   zicherka; zatvárací špendlík 
solar    solárny; slnečný 
substance   hmota; material; postata; základ 
tearful    slzavý; smutný; uplakaný 
tsar     cár 
 

MODULE 13: 
The right kind of person. 
Správny typ človeka. (p.107-115) 
 
accountant   účtovník 
accurate    presný; správny; akurátny 
apply for   prihlásiť san a; uchádzať sa o 
charge    obvinenie; povinnosť; poplatok 
corruption   korupcia; úpadok 
deputy mayor  zástupca starostu (primátora) 
driving instructor  inštruktor v autoškole 
fluently    plynule 
good with (people) dobrý/šikovný s (ľuďmi) 
headmaster   riaditeľ školy 
imagination   predstavivosť 
investigate   pátrať; vyšetrovať; skúmať 
mayor    primátor; starosta 
occupation   povolanie; zamestanie 
old-fashioned  staromódny 
overseas    za morom; zámorský 
patient    pacient; trpezlivý 
pharmacist   lekárnik; lekáreň 
plumber    inštalatér; klampiar 
point    bod; argument; pointa; zacieľovať 
porter    nosič batožiny; sluha 
receptionist   recepčný 
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reduce    zredukovať 
relevant    relevantný 
reliable    spoľahlivý 
slogan    slogan 
smart    elegantný; chytrý 
surgeon    praktický lekár; chirurg 
sympathetic   súcitný 
tax     daň 
train conductor  vlakvedúci; sprievodca vo vlaku 
various    rozličný; pestrý; početný 
vet     veterinár 
well-mannered  dobre vychovaný; spôsobný 
well-qualified  dobre kvalifikovaný 
 
Module 13 – WORKBOOK  
re-united   znovu spojený 
guarantee   garantovať; zaručiť 
politely    zdvorilo 
lorry driver   šofér kamiónu / nákl. auta 
adventure   dobrodružstvo 
permit    dovoliť; umožniť 
trainee    cvičenec; žiak 
responsibility  zodpovednosť 
essential    hlavný; podstatný; základný 
hot-air balloon  teplovzdušný balón 
clientele    klientela 
layout formát; grafická úprava; 

schéma; usporiadanie 
curriculum vitae  životopis 
 

MODULE 14: 
Building your dreams. 
Stavanie svojich snov. (p.116-123) 
 
a few trocha, zopár – počitateľné 

(pozit.) 
a little    trocha – nepočitateľné (pozit.) 
above    ponad 
armchair    kreslo 
balcony    balkón 
behind    za 
below    popod 
between    medzi 
central heating  ústredné kúrenie 
china    porcelán 
control    riadiť; ovládať 
courtyard   dvor; nádvorie 
cupboard   kredenc; skriňa; príborník 
electronic    elektrický; elektronický; elektronika 
enormous   obrovský 
exit     východ; výstup; koniec 
few málo, nedostatok – 

počitateľné (negat.)  
fireplace    krb; kozub; ohnisko 
garage    garáž 
in front of   pred 
little málo, nedostatok – 

nepočitateľné (negat.)  
mansion    kaštieľ; panské sídlo; rezidencia 

near     vedľa; blízko 
next to    vedľa; pri 
observatory   hvezdáreň; observatórium 
occupy obývať; okupovať; 

zamestnávať; zaberať 
on top of   na vrchu (čoho) 
ornament   dekorácia; ozdoba 
path     cestička; chodník   
pin     špendlík 
quantifier   kvantifikátor 
revolve    otáčať sa, krutiť sa 
rose     ruža 
spacious    priestranný 
tidy     čistý; úhľadný; upravený 
towards    smerom k  
two-storey   dvojpodlažný 
under    pod 
velvet    hebký; hodvábny; zamatový 
 
Module 14 – WORKBOOK  
chimney    komín 
dishwasher   umývačka riadu 
petrol station   benzínová stanica 
radiator    radiátor 
roof     strecha; zastrešiť 
shutter    okenica; uzáver; záklopka 
sink     kuchynský dres; klesnúť 
staircase    schodisko 
tap     kohútik (vodov.); ventil 
wardrobe   skriňa (na šaty) 
 

MODULE 15: 
Money, money, money. 
Peniaze, peniaze, peniaze. (p.124-130) 
 
amazed    udivený; prekvapený; užasnutý 
bet on    staviť na 
can’t afford   nemôcť si dovoliť 
cash     hotovosť 
cause    príčina; zapríčiniť 
cliff     bralo; útes; zráz 
detail    detail 
direct speech   prima reč 
dump    zapadákov; diera 
exchange rate  menový kurz 
gamble    hazardovať 
impossible   nemožný 
judge    sudca; súdiť; posudzovať 
owe     dlžiť 
past perfect   predminulý (čas) 
pay back    splatiť (späť) 
profit    profitovať; profit; príjem; zisk 
refuse    odmietnuť 
reported speech  nepriama reč 
rubbish    smeti; odpadky 
suspicious   podozrievavý; podozrivý 
tip     vyklopiť; sprepitné 
trial     process; skúška; test; pokus 
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Module 15 – WORKBOOK  
banker    bankár 
bearer    držiteľ; nositeľ; podpera 
block    blok (domov); skupina; pilier 
emigrate    emigrovať 
on demand   na požiadanie 
precious    cenný; drahocenný 
trader    kupec; obchodník; prepravca 
value    hodnota; cena 
virtual    virtuálny 
 

MODULE 16: 
Imagine... 
Predstav si... (p.131-37) 
 
civil rights   občianske práva 
minister    minister; pastor; kňaz 
meditation   meditácia 
demonstrate   demonštrovať 
non-violent   nenásilný 
shared    zdieľaný 
assassination   atentát, polit. vražda 
express    vyjadriť; rýchlik 
war     vojna 
heaven    nebo; nebesá 
hell     peklo 
wonder    čudovať sa; diviť sa; zázrak; div 
madman    blázon 
dreamer    snílek 
greed    obžerstvo; lakomosť 
hunger    hlad 
law     zákon; právo 
unemployed   nezamestnaný 
alien    cudzí; cudzinec 
colony    kolónia 
space    vesír; priestor; miesto 
confident   presvedčený; smelý; sebavedomý 
oxygen    kyslík 
spaceship   vesmírna loď 
tent     stan 
organiser   organizátor; usporiadateľ 
lecturer    prednášajúci; vysokoškols. učiteľ 
widow    vdova 
widower    vdovec 
pregnant    tehotná; gravidná 
crime    zločin 
mission    misia 
bravery    hrdinstvo; statočnosť 
candidate   kandidát 
 
Module 16 – WORKBOOK  
communist   komunista/-ický 
Prime Minister  predseda vlády, premiér 
Vice President  viceprezident 
Protestant   protestant/-ský 
Buddhist   budhista/-ický 
Christian   kresťan/-ský 
Hindu    hinduista/-ický 
priest    kňaz 

social democrat  sociálny demokrat 
government minister minister vlády 
royal    kráľovský 
chancellor   kancelár 
exchequer financie; fondy; ministerstvo 

financií; pokladnica 
 

CONSOLIDATION 
Modules 12 – 16 (p.138) 
 
suggestion   návrh; podnet 
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IRREGULAR VERBS  
(nepravidelné slovesá) 
 
 
 
Base Form   Simple Past   Past Participle  slovensky 
(základ,  Tense   (trpné príčastie 
neurčitok)  (minulý čas)  minulé)   
 
be    was, were   been   byť, existovať 
bear    bore    born    niesť 
beat    beat    beat    biť, tĺcť 
become   became   become   stať sa 
begin   began   begun   začať  
bend   bent    bent    ohnúť 
bet    bet    bet    staviť (sa) 
bite    bit     bitten   hrýzť 
bleed   bled    bled    krvácať 
blow   blew    blown   fúkať, viať 
break   broke   broken  zlomiť, prerušiť 
bring   brought   brought   priniesť 
build   built    built    stavať 
burn    burned/burnt  burned/burnt  horieť, páliť 
buy    bought   bought   kúpiť 
catch   caught   caught   chytiť 
choose   chose   chosen   vybrať si 
come   came   come   prísť 
cost    cost    cost    stáť (o cene) 
cut    cut    cut    rezať, krájať 
do    did    done   robiť 
draw   drew   drawn   kresliť, ťahať 
dream   dreamed/dreamt  dreamed/dreamt    snívať 
drink   drank   drunk   piť 
drive   drove   driven   šoférovať 
eat    ate    eaten   jesť 
fall    fell    fallen   padať 
feed    fed    fed    kŕmiť 
feel    felt    felt    cítiť 
fight   fought   fought   bojovať 
find    found   found   nájsť  
fly    flew    flown   letieť 
forget   forgot   forgotten   zabudnúť 
forgive  forgave   forgiven   odpustiť 
freeze   froze   frozen   mrznúť 
get    got    got    dostať 
give    gave    given   dať 
go    went   gone   ísť 
grow   grew   grown   rásť, pestovať 
have   had   had   mať 
hear    heard   heard   počuť 
hide    hid    hidden   skryť (sa) 
hit    hit    hit    udrieť 
hold    held    held    držať 
hurt    hurt    hurt    zraniť 
keep    kept    kept   držať, ponechať 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base Form   Simple Past   Past Participle  slovensky 
(základ,  Tense   (trpné príčastie 
neurčitok)  (minulý čas)  minulé) 
 
know   knew   know   vedieť, poznať 
lay    laid    laid    položiť, klásť 
lead    led    led    viesť 
learn   learned/learnt  learned/learnt  učiť sa 
leave   left    left    opustiť, odísť 
lend    lent    lent    požičať 
let    let    let    nechať 
lie    lay    lain    ležať 
lose    lost    lost   stratiť, prehrať  
make   made   made   (vy)robiť 
mean   meant   meant  mieniť, znamenať 
meet   met    met    stretnúť 
pay    paid    paid    platiť 
put    put    put    položiť 
read    read    read    čítať 
ride    rode    ridden   jazdiť 
ring   rang    rung    zvoniť 
run    ran    run    bežať 
say    said    said    povedať 
see    saw    seen    vidieť 
sell    sold    sold    predávať 
send    sent    sent    poslať 
shake   shook   shaken   triasť 
shave   shaved   shaved/shaven  holiť (sa) 
shoot   shot    shot    strieľať 
show   showed   showed/shown  ukázať 
shut    shut    shut    zatvoriť 
sing    sang    sung    spievať 
sit    sat    sat    sedieť 
sleep   slept    slept    spať 
speak   spoke   spoken   hovoriť 
spend   spent   spent   stráviť 
stand   stood   stood   stáť 
steal    stole    stolen   kradnúť 
swim   swam   swum   plávať 
take    took    taken   zobrať 
teach   taught   taught   vyučovať, učiť 
tell    told    told    povedať 
think   thought   thought   myslieť 
throw   threw   thrown   hádzať 
understand  understood  understood  rozumieť 
wake   woke   woken   zobudiť (sa) 
wear    wore   worn   mať oblečené 
win    won    won    vyhrať, získať 
write   wrote   written   písať 
 

 


