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What English do you know? Čo viete po anglicky? s.6-7 I ja 
man muž you ty, vy 
woman žena he on 
boy chlapec she ona 
girl dievča it ono, to 
teacher učiteľ/-ka we my 
student študent/-ka they oni, ony 
chair stolička possessive adjective privlastňovacie prídavné meno 

door dvere my môj 
table stôl your tvoj, váš 
window okno his jeho (mužský rod) 
listen počúvať her jej 
write písať its jeho (stredný rod), toho 
close zatvoriť our náš 
open otvoriť their ich 
say povedať 
look pozrieť, pozerať 

MODULE 1 
People and places. Ľudia a miesta. s.8-15 

number číslo about o, okolo 
zero nula am som 
one jeden answer odpoveď 
two dva architect architekt 
three tri are si, sme, ste, sú 
four štyri business obchod 
five päť classroom trieda (miestnosť) 
six šesť country krajina 
seven sedem English angličtina, anglický 
eight osem evening večer 
nine deväť false falošný, nepravdivý 
ten desať father / dad otec 
eleven jedenásť friends priatelia 
twelve dvanásť from z, od 
thirteen trinásť holiday prázdniny, dovolenka 
fourteen štrnásť how ako 
fifteen pätnásť How are you? Ako sa máš? 
sixteen šestnásť How old are you? Koľko máš rokov? 
seventeen sedemnásť information informácia (-cie) 
eighteen osemnásť is je 
nineteen devätnásť job zamestnanie 
twenty dvadsať lesson vyučovacia hodina 
twenty-one dvadsaťjeden married ženatý, vydatá 
forty-three štyridsaťtri mother / mom, mum mama 
fifty-six päťdesiatšesť parents rodičia 
hundred sto personal  osobné 
thousand tisíc politician politik 
singular jednotné číslo school škola 
plural množné číslo sentence veta 
alphabet abeceda single sám, bez partnera(-rky) 
name meno to be sloveso byť 
surname priezvisko tourist turista 
street ulica true skutočný, pravdivý 
city (veľko-)mesto where kde 
pronoun zámeno Where are you from? Odkiaľ si? 
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indefinite article neurčitý člen I’m sorry je mi ľúto 
actor / actress herec / herečka actually ba, dokonca, v skutočnosti, vlastne 

address adresa aunt teta 
age vek baby dieťa, bábo 
artist umelec beautiful nádherný 
birth narodenie bedroom spálňa 
doctor lekár, doktor bicycle bicykel 
engineer inžinier, strojár, technik black čierna 
first prvý blue modrá 
full plný brilliant brilantný 
interview rozhovor brother brat 
language jazyk (reč) brown hnedá 
manager manažér car auto 
medical card zdravotná karta cat mačka 
model model/-ka child / children dieťa / deti 
musician hudobník colour farba 
old starý comfortable pohodlný 
police officer policajt computer počítač 
question otázka convertible kabriolet; premeniteľný 
remember pamätať si cousin bratranec, sesternica 
singer spevák daughter dcéra 
sportsman / sportswoman športovec / športovkyňa dog  pes 
task úloha DVD player DVD prehrávač 
telephone telefón/-ny everything všetko 
useful užitočný eye oko 
waiter čašník family rodina 
year rok fantastic fantastický 

MODULE 1 – workbook  favourite obľúbený 
capital letter veľké písmeno friendly priateľský 
driver šofér girlfriend priateľka, frajerka 
envelope obálka grandfather / grandpa starý otec / starký 
Miss slečna grandmother / grandma stará mama / starká 
Mr pán great veľký, ohromný 
Mrs pani green zelená 
Ms pani / slečna – neutrálne osl. grey sivá 
postcode poštové smerovacie číslo here you are nech sa páči (pri podávaní) 
road cesta husband manžel 
title titul, názov important dôležitý 

love láska, milovať MODULE 2 
You and yours. Ty a vaši. s.16-23 made vyrobený 

apple jablko motorbike motocykel 
bottle of water fľaša vody orange oranžová 
boyfriend priateľ, frajer other iní, ďalší, ostatní 
camera fotoaparát pen pero 
cassette player kazetový prehrávač perfect perfektný 
comb hrebeň personal stereo hi-fi veža 
correct správny, opraviť pet domáce zvieratko 
credit card kreditná karta pink ružová 
diary diár, denník professional profesionálny 
dictionary slovník purple fialová, purpurová 
have got mať (vlastniť) rubber guma 
I don’t know neviem spoon lyžica 
identity card identifikačná karta sweets sladkosti 
key kľúč thanks vďaka 
mobile phone mobilný telefón that tamto, tamtá, tamten 
new nový these títo, tieto 
over cez, tam; skončený thing vec 
phone card telefónna karta think myslieť 
photo fotka this tento, táto 
postcard pohľadnica those tamtí, tamtie 
rich bohatý watch hodinky 

 
red červená Law zákon, právo 
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can môcť, vedieť; plechovka at o (koľkej) 
excuse me prepáčte, ospravedlňte ma big veľký 
fine fajn chocolate čokoláda 
let nechať, dovoliť coke kola 
of course samozrejme finish skončiť 
page strana flat byt 
phrase fráza garden záhrada 
see vidieť half polovica, pol 
sister sestra home domov 
son syn just len, iba, práve 
spell hláskovať lunch obed 
time čas lunchtime čas obeda 
tree strom many veľa (počitateľné pods.m.) 
trumpet trubka meal jedlo, pokrm 
uncle ujo, strýko morning ráno 
understand pochopiť most najviac 
violet fialová, fialka office worker úradník 
white biela past po, minulosť, minulý 
wife manželka snack ľahké jedlo, rýchle občerstvenie 

with s, so start začať, štart 
work práca, pracovať to do 
yellow žltá usually zvyčajne 

MODULE 2 – workbook leave odísť, nechať, opustiť 
all všetci, všetko afternoon poobede 
booster podporovateľ, posilňovač Friday piatok 
box krabica, škatuľa get up vstať z postele 
calculator kalkulačka in v, vo 
change zmeniť Monday pondelok 
divorced rozvedený (-á) night noc 
famous slávny 7 o’clock 7 hodín 
hairbrush kefa na vlasy preposition predložka 
marriage manželstvo pub krčma 
mirror zrkadlo restaurant reštaurácia 
object objekt, predmet Saturday sobota 
packet of chewing gum balíček žuvačiek shop obchod 
passport cestovný pas Sunday nedeľa 
pencil ceruzka supermarket supermarket 
relationship vzťah Thursday štvrtok 
tube of lipstick rúž na pery Tuesday utorok 
TV presenter televízny hlásateľ Wednesday streda 
use používať weekend víkend 
vocabulary slovná zásoba what time o koľkej 

come prísť MODULE 3 
Something in common. Niečo spoločné. s.24-30 go to bed ísť do postele 

Chinese čínsky, Číňan breakfast raňajky 
classical klasický channel  kanál  
coffee káva common bežný, obyčajný, spoločný 
drink piť dinner večera 
Economics ekonómia, ekonomika dislike nemať rád 
food jedlo find nájsť 
German nemecký, Nemec go ísť 
house dom nationality národnosť 
like mať rád; ako neither ani jeden, žiadny 
live žiť, bývať really skutočne, naozaj 
music hudba too tiež, príliš 
present prítomný MODULE 3 – workbook 
speak hovoriť bank banka 
study študovať block of flats činžiak 
tea čaj library knižnica 
university univerzita railway station železničná stanica 

 
hospital nemocnica accent akcent, prízvuk 
after po, nato, neskôr, potom čo east východ 
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and a go back ísť späť 
before pred, najprv, skôr ako once raz 
both obaja small malý 
but ale sometimes niekedy 
comma čiarka (vo vete) south juh 
end koniec, skončiť strange cudzí, čudný, divný 
full stop bodka (na konci vety) three times trikrát 
hotel hotel town mesto 
me neither ani ja (nie) tradition tradícia 
me too ja tiež, aj ja (áno) twice dvakrát 
mineral water minerálna voda village dedina 
smoke fajčiť west západ 
until až do, až kým writer spisovateľ 

different iný, rozdielny, odlišný MODULE 4 
Loves and hates. Lásky a nenávisti. s.31-38 for example (skr.: e.g.) napríklad 

activity aktivita, činnosť all the time celý čas 
also tiež aloud hlasno, nahlas 
apartment byt (Am.), apartmán always vždy 
beach  pláž band kapela 
because lebo, pretože cinema kino 
cook variť; kuchár culture kultúra 
crowd dav drums bubny 
director riaditeľ; režisér engineering inžinierstvo, strojárstvo 
do housework robiť domáce práce especially hlavne, najmä, obzvlášť, špeciálne 

drink piť everyone každý jeden (človek) 
England Anglicko guitar gitara 
exciting vzrušujúci happy šťastný 
fly  lietať; mucha have fun zabávať sa, baviť sa 
game hra hobby záľuba 
good dobrý hope dúfať 
hate nenávidieť ice hockey ľadový hokej 
industry priemysel industrial priemyselný 
life život interest záujem, záľuba 
milk mlieko interested (in) zaujímať sa o 
much veľa (nepočitateľné pods.m.) learn učiť sa 
near blízko letter list; písmeno 
nervous nervózny magazine časopis, magazín 
north sever mean znamenať 
only iba, len, jediný meet stretnúť sa, zoznámiť sa 
pasta cestoviny movies kino (Am.) 
plane lietadlo never nikdy 
play hrať (sa) newspaper noviny 
problem problém nice milý, pekný, príjemný 
rain pršať; dážď nightlife nočný život 
run bežať often často 
salad zeleninový šalát  please prosím; potešiť 
series rad, sada, séria poem báseň 
space priestor; vesmír read čítať 
spider pavúk receive dostať, prijať, obdržať 
star hviezda send poslať 
stop zastaviť, prestať shopping nakupovanie 
swim plávať talk hovoriť, rečniť 
the United States Spojené štáty (americké) visit navštíviť; návšteva 
travel cestovať want chcieť 
walk prechádzať sa, ísť pešo watch pozerať (sledovať); hodinky 
way cesta, spôsob way of life spôsob života 
weather počasie would like rád by 
what čo, aký MODULE 4 – workbook 
without bez atmosphere atmosféra 
 
fashion design módne návrhárstvo centre centrum, stred 
babysitting opatrovanie detí a lot of veľa (počit. a nepočit. pods.m.) 
ballet balet airport letisko 
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bank employee zamestnanec banky catch chytiť, zachytiť 
catch a bus chytiť autobus cheap lacný 
clean your teeth čistiť si zuby cost stáť (o cene) 
cook a meal variť jedlo decide rozhodnúť (sa) 
every každý definite article “the” určitý člen 
get dressed obliecť sa difficult náročný, obtiažny 
go for a run ísť si zabehať direct priamy; usmerniť 
go for a walk ísť na prechádzku easy ľahký 
go to the gym ísť do telocvične exactly presne 
have a shower / bath sprchovať sa / kúpať sa fast rýchly (-o) 
chess šach get off vystúpiť 
international medzinárodný get on  nastúpiť 
leg noha long dlhý (-o) 
make money zarábať peniaze minute minúta 
meet friends stretávať sa s priateľmi need potrebovať 
millionaire milionár picture obraz, obrázok 
neighbour sused queue rad; stáť v rade 
painting maľba, maľovanie quite dosť 
quickly rýchlo slow pomalý 
second sekunda some nejaký 
sell predávať station stanica 
simple jednoduchý very veľmi 
summer leto well dobre 
wake up zobudiť sa zero article nulový člen 

safely bezpečne MODULE 5 
Getting from A to B. Dostať sa z A do B. s.39-45 easily ľahko 

aeroplane lietadlo arrival príchod 
bad zlý arrive prísť, doraziť 
billion miliarda buy kúpiť, kupovať 
bus autobus date dátum; rande 
capital (city) hlavné mesto depart odcestovať, odísť 
crowded preplnený, preľudnený departure odchod 
drive šoférovať excellent výborný 
factfile súbor faktov expensive drahý 
hour hodina How much is it? Koľko to stojí? 
include zahŕňať, obsahovať indefinite article “a”, “an” neurčitý člen 
Japan Japonsko midnight polnoc 
journey cesta, jazda office kancelária, úrad 
left vľavo, ľavý order form objednávkový formulár 
means of transport dopravné prostriedky platform nástupište 
million milión return ticket spätný lístok, obojsmerný 
more viac single ticket jednosmerný lístok 
normal normálny ticket lístok 
on foot pešo when kedy, keď 
order objednať; poriadok, poradie MODULE 5 – workbook 
ride jazdiť bus stop autobusová zastávka 
right vpravo, pravý; správny car park parkovisko 
scooter skúter, kolobežka dangerously nebezpečne 
take zobrať, vziať distance vzdialenosť 
than ako (viac ako) learner učiaci sa, žiak 
traffic doprava motorway diaľnica 
traffic jam dopravná zápcha park park 
train vlak passenger cestujúci 
tram električka pedestrian crossing prechod pre chodcov 
underground train / subway metro railway bridge železničný most 
wait čakať speed rýchlosť 
word slovo ticket machine automat na lístky 
young mladý traffic lights semafory 

 
pavement chodník fish ryba 
board  paluba, doska, nastúpiť na (loď) go on a diet držať diétu 
flight let unhealthy nezdravý 
parking meter parkovací automat weight váha 
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CONSOLIDATION modules 1-5 – s.46-47 glass pohár; sklo 

tomorrow zajtra blood krv 
you’re welcome si vítaný; nemáš za čo contain obsahovať 
available dostupný, k dispozícii delicious delikátny, chutný 
officer úradník dessert dezert, múčnik, zákusok 
follow nasledovať, porozumieť human body ľudské telo 
zoo zoo hungry hladný 
admission vstupné, prijatie put on weight pribrať (na váhe) 
adult dospelý simple jednoduchý 
free voľný, zadarmo tomato paradajka 
nearest najbližší tomato sauce paradajková omáčka 
depend (on) záležať na, závisieť na which ktorý 

joke vtip MODULE 6 
Eating and drinking. Jedenie a pitie. s.48-55 scoop naberačka, varecha 

any nejaký (negat.), hociaký altogether všetko spolu 
banana banán Anything else? Ešte niečo iné? 
biscuit keksík bill účet, blok 
bowl miska change drobné 
bread chlieb cherry čerešňa 
bread roll rožok chicken kura 
butter maslo deliver doručiť 
cereal cereália, obilnina feather pierko, perie 
cheese syr flavour príchuť, esencia 
countable nouns počitateľné podstatné mená fork vidlička 
cream smotana, krém keep ponechať si, dodržiavať, neprestávať 

cup šálka knife nôž 
early skoro pie koláč 
eat jesť potato zemiak 
egg vajce strawberry jahoda 
French fries / chips hranolky surprise prekvapenie, prekvapiť 
fruit ovocie tuna tuniak 
fruit juice ovocný džús MODULE 6 – workbook 
grapes hrozno answering machine odkazovač 
grilled fish grilovaná ryba boil vrieť, variť 
guava guava (typ ovocia) breadcrumbs strúhanka 
healthy zdravý cover obal, prikryť 
how many koľko (počitateľné) crisps zemiakové lupienky 
how much koľko (nepočitateľné) fry vyprážať 
jam džem frying pan panvica 
lose  stratiť; prehrať heat zohriať; horúčava 
lose weight schudnúť herb bylina 
mango mango mash roztlačiť (zemiaky); kaša 
maybe možno message odkaz, správa 
meat mäso mix zmiešať 
nut orech  mixture zmes 
orange pomaranč oil olej 
piece kus, kúsok olive oliva 
sausage klobása, párok omelette omeleta 
soup polievka onion cibuľa 
sugar cukor pepper paprika 
toast toast rice ryža 
together spolu salt soľ 
tropical tropický sandwich sendvič, obložený chlieb 
type typ, druh serve podávať, servírovať, obslúžiť 

uncountable nouns nepočitateľné podst. mená souvenir suvenír 
vegetable zelenina turn otočiť (sa) 
yoghurt jogurt vinegar ocot 
 
immediately okamžite soldier vojak 
bag taška, sáčik army armáda 
carton kartón, škatuľa certainly určite 
dish chod, pokrm, jedlo incredible fantastický, neuveriteľný 
chopsticks paličky (príbor) join pridať sa, nadviazať, spojiť 
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recipe recept primary school základná škola 
stick palica; lepiť scientist vedec 
wooden drevený world svet 

composer skladateľ MODULE 7 
Extraordinary lives. Mimoriadne životy. s.56-64 subject predmet (v škole), téma 

again opäť, znova, zas first / 1st prvý 
article článok second / 2nd druhý 
become stať sa third / 3rd tretí 
believe (in) veriť (v) fourth / 4th štvrtý 
biologist biológ fifth / 5th piaty 
birthday narodeniny sixth / 6th šiesty 
born narodený seventh / 7th siedmy 
century storočie eighth / 8th ôsmy 
childhood detstvo ninth / 9th deviaty 
class trieda (skupina ľudí), vyuč. hodina tenth / 10th desiaty 
company spoločnosť, firma  eleventh / 11th jedenásty 
die zomrieť twelfth / 12th dvanásty 
discover objaviť thirteenth / 13th trinásty 
environment životné prostredie fourteenth / 14th štrnásty 
exchange výmena, vystriedanie fifteenth / 15th pätnásty 
farm farma sixteenth / 16th šestnásty 
football futbal seventeenth / 17th sedemnásty 
graduate absolvent univerzity; byť promovaný eighteenth / 18th osemnásty 
group skupina nineteenth / 19th devätnásty 
help pomoc; pomôcť twentieth / 20th dvadsiaty 
icon ikona, piktogram twenty-first / 21st dvadsiaty prvý 
invent vynájsť, vymyslieť twenty-second / 22nd dvadsiaty druhý 
know vedieť, poznať thirtieth / 30th tridsiaty 
last posledný, minulý; trvať thirty-third / 33rd tridsiaty tretí 
late neskoro, neskorý ninetieth / 90th deväťdesiaty 
lawyer právnik, advokát, notár ninety-fifth / 95th deväťdesiaty piaty 
link spojiť; spojenie hundredth / 100th stý 
match zápas; zápalka; spojiť celebrate oslavovať 
member člen declaration deklarácia, prehlásenie 
movement pohyb, hnutie explorer bádateľ 
nature príroda independence nezávislosť 
network sieť, systém, pletivo sign znak, znamenie; podpísať 
Nobel Prize Nobelova cena MODULE 7 – workbook 
ordinal numbers radové číslovky alone sám 
ordinary obyčajný, bežný break zlomiť, prerušiť; prestávka 
originally pôvodne build stavať 
party oslava; strana cold studený, chladný 
popular populárny, obľúbený comedian komediant 
prison väzenie cut (po)rezať, krájať, strihať 
programme program dancer tanečník 
record nahrávať; nahrávka; rekord fall padnúť 
song pieseň governor guvernér, správca 
spend tráviť (čas); míňať (peniaze) gun zbraň 
underline podčiarknuť in front of pred (predložka miesta)  
war vojna look for hľadať 
was bol, bola, bolo reply odpovedať; odpoveď 
were boli seaside pobrežie 
win vyhrať; získať square námestie; štvorec; štvorcový 
World Wide Web celosvetová sieť steal (u)kradnúť 
yesterday včera throw hádzať 
zoology zoológia uniform uniforma 
 
 
amazed udivený, užasnutý plate tanier 
across cez, krížom, naprieč boring nudný 
dead mŕtvy empty prázdny 
later neskôr have a picnic usporiadať piknik 
news novinka, správy litre liter 
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possible možný, prípadný nearly takmer 
stay zostať; pobyt skirt sukňa 
story príbeh thirsty smädný 
them im, ich (koho? čo?) trip výlet 

headline názov článku v novinách MODULE 8 
Fact or fiction? Fakt alebo fikcia? s.65-72 front page predná, titulná strana 

awful hrozný, príšerný, strašný advertisement inzerát, reklama 
bat netopier crazy bláznivý 
castle hrad, zámok during počas 
cave jaskyňa ferry kompa, trajekt 
character postava, charakter hero / heroine hrdina / hrdinka 
clothes oblečenie improve zlepšiť (sa) 
coin minca introduce predstaviť, uviesť 
competition súťaž modern moderný 
complete úplný; dokončiť nursing opatrovanie 
dinosaur dinosaurus panic panika 
downstairs dole (pod schody), spodné podlažie respect rešpekt; vážiť si 
dragon drak shout kričať 
exam(-ination) skúška somewhere niekde 
expect očakávať suitcase kufor 
fall asleep zaspať support podpora; podporovať 
fall in love zaľúbiť sa try vyskúšať, pokus 
fictional fiktívny, neskutočný wounded zranený 
forest les 
give dať 

MODULE 9 
Buying and selling. Nakupovanie a predávanie. s.73-80 

go abroad ísť do zahraničia adjective prídavné meno 
government vláda aspirin aspirín 
horrible strašný, hrozný attractive atraktívny, príťažlivý 
horse-riding jazdenie na koni baker’s pekár/-eň 
idea myšlienka, nápad bird vták 
kill zabiť bookshop kníhkupectvo 
lottery lotéria butcher’s mäsiar/-eň 
money peniaze buyer nakupujúci 
mountain hora, vrch casual športové, ležérne (oblečenie) 
poor chudobný carpet koberec (na celú miestnosť) 
practise cvičiť, trénovať, praxovať clothes shop odevy  
prince / princess princ / princezná comparative komparatívny, porovnávací 
rather radšej, dosť condition podmienka 
rubbish smeti copy kópia; kopírovať 
sad smutný department store obchodný dom 
sleep spať diamond diamant 
suddenly zrazu flower kvet 
take place odohrávať sa, konať sa greengrocer’s zelinár / zelovoc 
tall vysoký jewellery šperky, klenoty 
terrible strašný, hrozný newsagent’s predavač novín / novinový stánok 

thank goodness vďaka bohu opposite oproti, opak, proťajšok 
today dnes pair of jeans rifle 
tour guide sprievodca pharmacy lekáreň 
trouble trampoty, mrzutosť post office pošta 
unhappy nešťastný smart elegantné (oblečenie) 
upstairs hore (nad schody), horné podlažie stamp poštová známka; pečiatka 
vampire vampír, upír street market pouličný trh 
voice  hlas successful úspešný 
wear nosiť, mať oblečené  superlative superlatív (naj-) 

MODULE 8 – workbook toothpaste zubná pasta 
author autor ugly škaredý 

 
natural medicine prírodná medicína 
accept prijať 

MODULE 10 
Street life. Pouličný život. s.81-87 

almost takmer ask pýtať sa, žiadať 
anywhere hocikde; niekde (negat.) beard brada (u mužov) 
battery baterka bright jasný, bledý 
cap šiltovka, baretka, čiapka coat kabát 
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colourful farebný continuous priebehový; kontinuálny, nepretržitý 

doll bábika couple pár, zopár; dvojica 
except okrem dark tmavý 
float nadnášať, plávať describe opísať 
fresh čerstvý direction smer, návod 
instead of namiesto draw kresliť; ťahať; remíza 
item prvok, vec, jednotka earring náušnica 
literature literatúra get ready pripraviť (sa) 
lively čulý, živý, pestrý glasses okuliare 
nowadays v súčasnosti go out ísť von 
roof strecha good-looking dobre vyzerajúci 
rug koberec (behúň) hair vlasy 
scarf šál, šatka happen stať sa 
shampoo šampón hat klobúk, čiapka 
similar podobný head hlava 
size veľkosť heavy ťažký (na váhu) 
sunglasses slnečné okuliare imagine predstaviť si 
tape páska, kazeta jacket bunda, sako 
tartan škótsky kockovaný vzor / látka kind milý; druh 
through cez leather koža, kožený 
toy hračka length dĺžka 
T-shirt (tee shirt)  tričko little  malý; málo 
unusual nezvyčajný, neobyčajný moustache fúzy 
wine víno plait vrkoč (zapletaný) 
wonderful báječný, skvelý, podivuhodný ponytail vrkoč 

MODULE 9 – workbook pullover pulóver 
basket kôš, košík seat miesto na sedenie 
cashier pokladňa; pokladník shave holiť 
checkout kontrola, preskúšanie shirt košeľa 
clean čistý; čistiť shoe topánka 
customer zákazník short krátky 
display displej; výklad; vystaviť shorts krátke nohavice 
fridge (refrigerator) chladnička slim chudý, tenký 
gold zlato special špeciálny 
I’m afraid obávam sa suit oblek 
inside vnútri tie kravata; viazať 
irregular nepravidelný tights pančušky 
medal medaila top vrchná časť odevu, tričko 
parcel balík trainers tenisky 
planet planéta trousers nohavice 
plastic bag mikroténová taška / vrecko uncomfortable nepohodlný 
regular pravidelný MODULE 10 – workbook 
remote control ovládač na TV, ... dance tancovať 
screen obrazovka do homework robiť domácu úlohu 
shopkeeper majiteľ obchodu enjoy mať potešenie z, tešiť sa 
shopping list nákupný zoznam funny zábavný, smiešny 
silver striebro jumper bunda, mikina 
solar system slnečná sústava mouth ústa 
till pokladnica, zásuvka plan plán; plánovať 
touch dotknúť sa; dotyk someone niekto 
trolley vozík umbrella dáždnik 
vacuum cleaner vysávač wash umývať 
weigh vážiť (o hmotnosti) CONSOLIDATION modules 6-10 – s.88-89 
  animal zviera 
  balcony balkón 

 
photographer fotograf ant mravec 
busy zaneprázdnený; rušný approximate približný 
camping stanovanie; kemping average priemerný 
canoeing kanoistika blind slepý 
clerk úradník breed rasa (živočíšna) 
cosmopolitan kozmopolitný, sveta znalý coast pobrežie 
elephant slon desert púšť 
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hire prenajať (si) domestic domáci 
island ostrov drug droga; liečivo, liek 
kiosk búdka, kiosk, novinový stánok earn zarábať 
lion lev far ďaleko 
month mesiac female žena; samička; ženský 
pay platiť greyhound chrt 
peaceful pokojný, mierumilovný hairless bezvlasý, bez srsti 
peninsula polostrov hunt poľovať, hľadať 
price cena hunter poľovník 
self-catering samostatne stravujúci sa lazy lenivý 
shop assistant predavač/-ka male muž; samec; mužský 
ski  lyže; lyžovať sa mouse / mice myš / myši 
wedding svadba percent percento 
January január population populácia, obyvateľstvo 
February február prefer uprednostňovať 
March marec pregnant tehotná, gravidná 
April apríl queen kráľovná 
May máj race pretek; pretekať; rasa 
June jún shark žralok 
July júl sphynx cat mačka bez srsti  
August august tom-cat kocúr 
September september tongue jazyk 
October október whale veľryba 
November november MODULE 11 – workbook 
December december musical instrument hudobný nástroj 

switch on zapnúť MODULE 11 
The world around us. Svet okolo nás. s.90-97 switch off vypnúť 

ability schopnosť bee včela 
arctic tern rybár dlhochvostý bee hummingbird kolibrík 
at least aspoň beetle chrobák 
attack útok; zaútočiť bison bizón 
below pod, popod button gombík 
camel ťava cell bunka, cela 
cheetah gepard condor kondor 
chimpanzee šimpanz cow krava 
clearly jasne, zreteľne dromedary dromedár 
colour-blind farboslepý duck kačka 
communicate komunikovať frog žaba 
cross prejsť; prečiarknuť; kríž giraffe žirafa 
difference rozdiel horse kôň 
dolphin delfín kangaroo kengura, klokan 
feed kŕmiť mammal cicavec 
human človek, ľudská bytosť; ľudský meeting stretnutie, schôdzka 
kitten mačiatko microscope mikroskop 
km per hour kilometre za hodinu monkey  opica 
koala koala neck krk 
leaf / leaves list (na strome) / listy ostrich pštros 
parrot papagáj powerful silný, mocný 
poison otrava; otráviť protozoa bezstavovce 
puffer fish ryba, čo sa nafukuje pygmy shrew piskor malý 
safe bezpečný; trezor sheep ovca, ovce 
shape tvar snake had 
sure istý; iste species druh (v prírodovede), odroda 

wolf / wolves vlk / vlci tail chvost 

 
 
apostrophe apostrof degree stupeň,; diplom 
question mark otáznik temperature teplota 

MODULE 12 – workbook MODULE 12 
A day out. Deň vonku. s.98-105 get wet premoknúť 

architecture architektúra ceiling strop 
as well as ako aj, taktiež extremely extrémne 
autumn jeseň foot / feet chodidlo / chodidlá 



Cutting Edge Elementary: anglicko–slovenský slovník 11 
baths kúpele guide book príručka 
boat loďka side strana, bok 
bored znudený sound zvuk; znieť 
cigarette cigareta 
cloudy oblačno 

MODULE 13 
Keeping in touch. Byť v kontakte. s.106-113 

could mohol by; vedel, mohol ago pre (o čase) 
cruise plavba ancient staroveký, antický 
culture kultúra angry with nahnevaný (na) 
either … or buď ... alebo appear objaviť sa, zjaviť sa 
entrance vstup, vchod belong patriť 
escape uniknúť carry niesť 
ever niekedy, kedy communication komunikácia 
exercise cvičenie connection spojenie 
exhibition výstava, exhibícia demonstrate predviesť, demonštrovať 
foggy hmlisto detective detektívny; detektív 
future budúcnosť; budúci emergency pohotovosť 
go away ísť preč enter vstúpiť; vstup 
going to chystať sa keyboard klávesnica 
guess hádať leave a message nechať odkaz 
harbour prístav make a call telefonovať 
heating kúrenie moon mesiac (na oblohe) 
hot horúci, horúco note poznámka, správa; bankovka 

impossible nemožné online priamy 
invention vynález present perfect tense predprítomný čas 
lake jazero promise sľúbiť; sľub 
lemonade malinovka, limonáda public verejný; verejnosť 
Let’s … Poďme ... reach dosiahnuť 
look after starať sa o salesman obchodný zástupca, agent 
marine loďstvo; námorný, morský surf surfovať; surf 
middle stred take a message prevziať odkaz 
must musieť technology technológia, technika 
next budúci, ďalší; pri tiger tiger 
novel román travel agent cestovný agent 
offer návrh, ponuka; navrhnúť typewriter písací stroj 
rainy daždivo unfortunately nanešťastie 
relative príbuzný unnecessary nepotrebný 
Shall I … ? Mám ... ? via cez 
snow sneh walkie-talkie vysielačka 
spring jar whistle pískať; píšťalka 
stay in bed zostať v posteli MODULE 13 – workbook 
straight priamo; rovný agree súhlasiť 
suggestion podnet, návrh air vzduch 
sunny slnečno click kliknúť 
territory teritórium, územie crocodile krokodíl 
tired unavený goal gól; bránka; cieľ 
tiring únavný jungle džungľa 
turn off vypnúť king kráľ 
turn on zapnúť move pohybovať sa; sťahovať sa; pohyb, ťah 

view pohľad, názor, výhľad penalty penalta; pokuta, trest 
vineyard vinica pick up vyzdvihnúť 
warm teplý, teplo press potlačiť; tlač 
wet mokrý, mokro recently nedávno 
windy veterno retired na dôchodku 
winter zima (roč. obdobie) river rieka 

 
corner roh grass tráva 
code kód; kódovať bench lavička 
dial vytočiť (číslo) collection zbierka 
invitation pozvanie, pozvánka escalator eskalátor, pohyblivé schody 
post poslať; pošta push chair bugina (kočík) 
post box poštová schránka rebuild prestavať 
postman poštár shop window výklad (obchodu) 
tone tón, zvuk shopper nakupujúci 
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lift zdvihnúť; výťah (Am. angl.) MODULE 14 

Places to go. Miesta, kam sa dá ísť. s.114-121 
along pozdĺž 

MODULE 15 
English for the future. Angličtina pre budúcnosť. s.122-130 

art gallery galéria umenia apart from okrem (čoho) 
attraction atrakcia; príťažlivosť, pôvab Art výtvarná výchova 
bridge most Biology biológia, prírodopis, prírodoveda 

building budova borrow požičať si 
carry on pokračovať captain kapitán 
don’t have to nemusieť career kariéra 
down dole Chemistry chémia 
facility možnosť, príslušenstvo, vybavenie Civic Education (CE) občianska náuka 
go straight ísť rovno computing počítanie, odhadovanie 
have to musieť course kurz, školenie; priebeh 
height výška design dizajn 
hill kopec disappear zmiznúť 
historic historický education vyučovanie; vzdelanie 
into smerom do expert expert 
master pán, majster explain vysvetliť 
monument pamiatka, monument fail an exam prepadnúť na skúške, nespraviť skúšku 

necessary potrebný fitness fitnes, telesná kondícia; vhodnosť 

occupy rozkladať sa, zaberať fluent plynulý 
out of von z foreign zahraničný, cudzí 
painter maliar full-time na plný úväzok, denný (študent) 

past okolo, pozdĺž Geography geografia, zemepis 
pedestrian street pešia zóna global globálny 
prepare pripraviť sa go sightseeing prezerať pamätihodnosti 
reception recepcia grammar gramatika 
recommend odporučiť History história, dejepis 
reformer reformátor Information Technology (IT) informatika 
religious náboženský learning učenie sa 
scenery scenéria, krajina  leisure voľný čas 
ski resort lyžiarske stredisko lend požičať 
stadium štadión Mathematics matematika 
statue socha media médiá 
step schod; krok might mohol by 
track dráha, trasa Music hudobná výchova 
tunnel tunel part-time na čiastočný úväzok, externý študent 

turn right / left zaboč vpravo / vľavo pass an exam prejsť skúškou, spraviť skúšku 

up hore Physical Education (PE) telesná výchova  
variety pestrosť, výber, rozličnosť Physics fyzika 
well-known dobre známy promotion povýšenie (v práci), reklama 

MODULE 14 – workbook worried ustarostený 
beginning  začiatok pronunciation výslovnosť 
crew posádka, pracovná skupina qualification kvalifikácia 
duty-free bez cla Science veda 
goods tovar secondary school stredná škola 
in-flight film film počas letu ship loď 
land zem; pristáť (lietadlom) sport coaching športové trénovanie 
lost stratený take an exam robiť skúšku 
particular jednotlivý, konkrétny, príslušný taste chuť; chutnať; chutiť 
pilot pilot tourism turistika, turizmus, cestovanie 
take off vzlietnuť verb sloveso 
lounge hala, kreslo, salón  water melon červený melón 
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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 
drive   drove   driven   šoférovať 
drink   drank   drunk   piť 
eat    ate    eaten   jesť 
fall    fell    fallen   padať 
feed    fed    fed    kŕmiť 

 
Base Form   Simple Past   Past Participle  slovensky 
(základ,  Tense   (trpné príčastie 
neurčitok)  (minulý čas)  minulé) 
 
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 
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

entry prístup; zápis 
application form prihláška, prihláškový formulár 

directing réžia 
expiry uplynutie, vypršanie 
level úroveň 
visa víza 

MODULE 15 – workbook 
commercial komerčný; obchodný 
desk lavica 
develop rozvíjať, zdokonaliť 
educated vzdelaný 
invade napadnúť, vtrhnúť 
memory pamäť 
modem modem 
period obdobie, cyklus, doba, perióda 

permanent trvalý, permanentný  
power sila, moc 
printer tlačiareň, tlačiar 
scanner skener 
textbook učebnica 
translate preložiť, prekladať (jazyk.) 

CONSOLIDATION modules 11-15– s.131-132 
accommodation ubytovanie 
cartoon kreslená rozprávka 
merchandise obchodovať, výrobok 
prayer modlitba 
produce vyrobiť, produkovať 
return vrátiť (sa) 
sword meč, šabľa 
wish želanie; želať si 




