
This page has been downloaded from  
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

www.macmillan.sk/slovnicky pre učiteľov: doplnkové aktivity zdarma na www.macmillanyounglearners.com

Zoznam slov: Úroveň 3

Lekcia 1 – In school

again /@’gen/ opäť; 
zase; znova

animal /{nIml/ zviera

art /A:t/ výtvarná 
výchova

board /bO:d/ tabuľa  
(v škole)

break /breIk/ prestávka

city /sIti/ (väčšie) 
mesto

class /klA:s/ trieda

difficult /dIfIklt/ ťažký; 
neľahký

easy /i:zi/ jednoduchý

exciting /Ik’saItIÎ/ 
veľmi zaujímavý

farm /fA:m/ farma

guitar /gI’tA:/ gitara

interesting /Intr@stIÎ/ 
zaujímavý

jar /dZA:/ (zaváracia) 
nádoba; džbán

know /n@U/ vedieť; 
poznať

late /leIt/ neskoro

learn /lÆ:n/ (na)učiť sa

lesson /lesn/ hodina

Maths /m{Ts/ 
matematika (školský 
predmet)

Music /mju:zIk/ 
hudobná výchova

now /naU/ teraz

page /peIdZ/ stránka; 
strana

plant /plA:nt/ rastlina

save /seIv/ zachrániť

school /sku:l/ škola

science /saI@ns/ veda

sports /spO:ts/ šport

sums /sömz/ súčet; 
suma

timetable /taImteIbl/ 
cestovný/letový 
poriadok

visit /vIzIt/ navštíviť; 
prísť na návštevu

want /wÁnt/ chcieť

Lekcia 2 – On the farm

above /@’böv/ nad čím

across /@’krÁs/ cez

angry /{Îgri/ 
rozhnevaný; 
nazlostený; rozčúlený

barn /bA:n/ stodola

beans /bi:nz/ fazuľa

beanstalk /bi:nstO:k/ 
stonka fazule

below /bI’l@U / pod; 
dole; nižšie

bridge /brIdZ/ most

broken /br@Uk@n/ 
rozbitý

bridge /brIdZ/ most

cage /keIdZ/ klietka

cluck /klök/ kotkodákať

come back /köm ’b{k/ 
vrátiť sa

cow /kaU/ krava

cross /krÁs/ 
nazlostený; nahnevaný

down /döUn/ nešťastný

duckling /döklIÎ/ 
kačiatko

enormous /I’nO:m@s/ 
obrovský

everywhere /evrIwe@/ 
všade okolo

field /fi:ld/ pole

fun /fön/ zábava; 
zábavný

giant /dZaI@nt/ 
obrovský; veľký

great /greIt/ skvelý; 
úžasný; veľký

happen /h{p@n/ stať 
sa; prihodiť sa

hole /h@Ul/ diera

home /h@Um/ domov; 
doma

horse /hO:s/ kôň

house /haUs/ dom; 
domček

inside /InsaId/ vnútri; 
dovnútra

money /möni/ peniaze

nest /nest/ hniezdo

pick up /pIk öp/ 
zdvihnúť

pleased /pli:zd/ 
potešený; majúci 
radosť

poor /pU@/ chudobný

roar /rO:/ revať

roof /ru:f/ strecha

sell /sel/ predávať

sheep /Si:p/ ovca; ovce

show /S@U/ ukázať

son /sön/ syn

sound /saUnd/ zvuk

special /speSl/ 
špeciálny

surprised /s@’praIzd/ 
prekvapený

swan /swÁn/ labuť

take /teIk/ vziať; 
zabrať; trvať

terrible /terIbl/ veľmi 
zlý; strašný

time /taIm/ čas

top /tÁp/ vrch

tower /taU@/ veža

tractor /tr{kt@/ traktor

weekend /wi:k’end/ 
víkend

Lekcia 3 – People  
at work

belt /belt/ opasok; 
remeň

builder /bIld@/ stavbár

busy /bIzi/ 
zaneprázdnený; rušný

camera /k{m@r@/ 
fotoaparát

carpenter /kA:pInt@/ 
tesár

centimetre  
/sentImi:t@/ 
centimeter

different /dIfr@nt/ 
 iný; rozdielny

doctor /dÁkt@/ doktor; 
lekár

earphones /I@f@Unz/ 
slúchadlá

everything /evriTIÎ/ 
všetko

fire /faI@/ požiar; oheň

fireman /faI@m@n/ 
požiarnik

headset /hedset/ 
slúchadlá s 
mikrofónom

hear /hI@/ počuť

helicopter /helIkÁpt@/ 
helikoptéra

Použite tieto zoznamy slov ako pomôcku pri aktivitách a hrách na webovej stránke pre rodičov: 
(http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent).
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helmet /helm@t/ 
helma; ochranná prilba

high /haI/ vysoký; 
vysoko

hospital /hÁspItl/ 
nemocnica

job /dZÁb/ 
zamestnanie; práca

life guard /laIf gA:d/ 
plavčík

metre /mi:t@/ meter

microphone /maIkr@f@
Un/ mikrofón

mountain /maUntIn/ 
hora

nurse /nÆ:s/ zdravotná 
sestra; ošetrovateľka

painter /peInt@/ maliar

pay /peI/ (za)platiť

pilot /paIl@t/ pilot

pipe /paIp/ potrubie, 
rúra

plumber /plöm@/ 
inštalatér

pocket /pÁkIt/ vrecko

protect /pr@’tekt/ 
chrániť; ochraňovať

rich /rItS/ bohatý

say /seI/ povedať; 
hovoriť

speak /spi:k/ rozprávať

stay /steI/ zostať; 
pobyt; návšteva

thing /TIÎ/ vec

uniform /ju:nIfO:m/ 
uniforma

upside-down /öpsaId 
döUn/ naopak

useful /ju:sfl/ užitočný

watch /wÁtS/ hodinky 
(náramkové; vreckové)

wide /waId/ široký

woman /wUm@n/ žena

work /wÆ:k/ pracovať; 
práca

worried /wörId/ 
ustarostený; 
znepokojený

Lekcia 4 – Things  
we use

ago /@’g@U/ pred 
(časovo)

America /@’merIk@/ 
Amerika

axe /{ks/ sekera

careful /ke@f@l/ 
opatrný

channel /tS{nl/ 
program; kanál 
(televízny)

choose /tSu:z/ vybrať 
(si)

competition  
/kÁmp@’tISn/ súťaž

end /end/ koniec, 
končiť

enter /ent@/ vstúpiť

fetch /fetS/ ísť a 
priniesť; ísť pre

fold /f@Uld/ zložiť; 
prehnúť

grow /gr@U/ pestovať 
(rastliny); rásť

hammer /h{m@/ 
kladivo; kladivko

idea /aI’dI@/ nápad

instruction /In’strökSn/ 
inštrukcie; pokyny

keep /ki:p/ skladovať

metal /metl/ kov; 
kovový 

nails /neIlz/ nechty

near /nI@/ blízko; 
neďaleko

need /ni:d/ potrebovať

paper /peIp@/ papier; 
papierový

piece /pi:s/ kus; kúsok

pioneer /paI@’nI@/ 
pionier; objavovať

plastic /pl{stIk/ umelá 
hmota; plast; plastový

pot /pÁt/ hrniec

programme  
/pr@Ugr{m/ program; 
relácia

put /pUt/ dať; postaviť; 
položiť čo kam

rope /r@Up/ lano

saw /sO:/ píla

skittles /skIt@lz/ kolky

sticky tape /stIki teIp/ 
lepiaca páska

string /strIÎ/ povraz; 
šnúra

travel /tr{vl/ cestovať; 
cestovanie

visitor /vIzIt@/ 
návštevník

wood /wUd/ drevo; 
les(ík)

wool /wUl/ vlna

word /wÆ:d/ slovo

year /jI@/ rok

Lekcia 5 – Sound  
and pictures

after /A:ft@/ po

bad /b{d/ zlý; strašný; 
škaredý

camera /k{m@r@/ 
fotoaparát; kamera

CD /si: ’di:/ CD; 
kompaktný disk

CD player /si:di: 
pleI@/ prehrávač 
kompaktných diskov

cheaper /tSi:p@/ 
lacnejší

colourful /köl@fl/ 
pestrý; farebný

cost /kÁst/ stáť (koľko 
peňazí)

cylinder /sIlInd@/ valec

dial /daI@l/ vytočiť

digital /dIdZItl/ 
digitálny

dirty /dÆ:ti/ špinavý

disc /dIsk/ kompaktný 
disk

expensive /Ik’spensIv/ 
nákladný; drahý

face /feIs/ obličaj; tvár

film /fIlm/ film

first /fÆ:st/ prvý; najprv

flat /fl{t/ rovina; 
rovný; plochý

gramophone /gr{m@f@
Un/ gramofón

invent /In’vent/ vynájsť

interview /Int@vju:/ 
rozhovor

iPod /AIpÁd/ iPod

machine /m@’Si:n/ stroj

mobile phone /m@
UbaIl f@Un/ mobilný 
telefón; mobil

next /nekst/ 
nasledujúci

only /@Unli/ iba

phonograph /f@Un@
grA:f/ fonograf

rap /r{p/ rap 
(rytmizovaná recitácia 
nahradzujúca spev)

record /rekO:d/ nahrať; 
nahrávať

round /raUnd/ okolo
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screen /skri:n/ 
obrazovka

silly /sIli/ hlúpy

singer /sIÎ@/ spevák

song /sÁÎ/ pesnička

together /t@’geD@/ 
spolu; spoločne

turn /tÆ:n/ točiť sa

video /vIdI@U/ 
nahrávať na video

video camera /vIdi@U 
k{m@ra/ video kamera

voice /vOIs/ hlas

Lekcia 6 – Winners!

address /@’dres/ 
adresa; bydlisko

amazing /@’meIzIÎ/ 
úžasný; ohromujúci

believe /bI’li:v/ veriť

brilliant /brIlI@nt/ 
vynikajúci; báječný; 
žiarivý

bronze /brÁnz/ bronz

congratulations 
/k@n’gr{tS@’leISn/ 
blahoprianie; gratulácia

cycling /saIklIÎ/ jazda 
na bicykli

each /i:tS/ každý

each other /i:tS ’öD@/ 
jeden druhému; 
navzájom

envelope /env@l@Up/ 
obálka

fall down /fO:l daUn/ 
spadnúť

favourite /feIvr@t/ 
obľúbený; najmilší

get /get/ dostať, 
obdŕžať

gymnastics  
/dZIm’n{stIks/ 
gymnastika

hope /h@Up/ nádej; 
dúfať

international  
/Int@’n{S@nl/ 
medzinárodný

judo /dZu:d@U/ džudo; 
judo

leave /li:v/ nechať

letter /let@/ list

luck /lök/ šťastie

medal /medl/ medaila

prize /praIz/ cena; výhra

remember /rI’memb@/ 
pamätať si

Russia /röS@/ Rusko

sailing /seIlIÎ/ 
plachtenie; plavba

send /send/ poslať

show jumping /S@U/ 
ukážkové skoky na koni

skiing /ski:IÎ/ lyžovanie

some /söm/ nejaký

too /tu:/ veľmi; príliš; 
tiež

track /tr{k/ trať; dráha

well /wel/ dobre; zdravý

win /wIn/ vyhrať; zvíťaziť

world /wÆ:ld/ svet

Lekcia 7 – At the station

carriage /k{rIdZ/ vagón

dinosaur /daIn@sO:/ 
dinosaurus

engine /endZIn/ rušeň, 
lokomotíva

fight /faIt/ bojovať; 
zápasiť

get to /get t@/ dostať 
sa (kam/k čomu)

get away /get @’weI/ 
uniknúť

growl /graUl/ za/vrčať

homework  
/h@UmwÆ:k/ domáca 
úloha

hurry /höri/ ponáhľať sa

jeans /dZi:nz/ džiny; 
rifle

kiosk /ki:Ásk/ stánok; 
kiosk

like /laIk/ ako

luggage /lögIdZ/ 
batožina

must /möst/ musieť

passengers 
/p{sIndZ@z/ cestujúci

platform /pl{tfO:m/ 
nástupište

polite /p@’laIt/ zdvorilý

ready /redi/ 
pripravený; nachystaný

rule /ru:l/ pravidlo

rush /röS/ ponáhľať sa

slam /sl{m/ pribuchnúť

stop /stÁp/ zastaviť

strange /streIndZ/ (po)
divný; zvláštny

suitcase /su:tkeIs/ 
kufor; batožina

thief /Ti:f/ zlodej

ticket /tIkIt/ lístok

ticket office /tIkIt ÁfIs/ 
pokladňa, výdaj lístkov

tram /tr{m/ električka

trolley /trÁlI/ nákupný 
vozík

whistle /wIsl/ píšťalka

Lekcia 8 – In the mall

around /@’raUnd/ okolo

aunt /A:nt/ teta

café /c{feI/ kaviareň

catch /k{tS/ chytiť; 
chytať

cry /kraI/ plakať

drop /drÁp/ pustiť

earring /I@rIÎ/ 
náušnice

escalator /esk@leIt@/ 
pohyblivé schody; 
eskalátor

everyone /evriwön/ 
každý

find /faInd/ nájsť

float /fl@Ut/ plávať; 
vznášať sa (vo vode,  
vo vzduchu)

floor /flO:/ podlaha

into /Int@/ do

left (direction) /left/ 
vľavo

lift /lIft/ výťah

lose /lu:z/ stratiť

mall /mO:l/ AmE 
nákupné stredisko

mirror /mIr@/ zrkadlo

missing /mIsIÎ/ 
chýbajúci

outside /aUt’saId/ 
vonku

past /pA:st/ pri; popri

right (direction) /raIt/ 
vpravo

road /r@Ud/ cesta

run away /rön @’weI/ 
utiecť

scarf /skA:f/ šál

sob /sÁb/ vzlykať

spend /spend/ míňať 
(peniaze)

suddenly /södnli/ 
zrazu; náhle

supermarket  
/su:p@mA:kIt/ 
supermarket

tear /tI@/ slza

uncle /öÎkl/ strýko
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Lekcia 9 – Street 
shows

acrobat /{kr@b{t/ 
akrobat

actor /{kt@/ herec

air /e@/ vzduch

annoy /@’nOI/ 
otravovať; rušiť

another /@’nöD@/ ďalší; 
iný

artist /A:tIst/ výtvarník; 
umelec

because /bi’kÁz/ 
pretože

enjoy /In’dZOI/ tešiť sa 
z čoho; užívať si

fire blower /faI@ bl@U@/ 
fúkač ohňa

flame /feIm/ plameň; 
oheň

follow /fÁl@U/ (na)
sledovať

juggler /dZÁgl@/ 
žonglér

joy /dZOI/ radosť

mind out /maInd aUt/ 
dať pozor

musician /mju:’zISn/ 
hudobník

person /pÆ:sn/ osoba

puppet /pöpIt/ bábka

puppeteer /pöpI’tI@/ 
bábkar

square (market square) 
/mA:kIt skwe@/ 
námestie (obchodné 
námestie)

stall (market) /stO:l/
mA:kIt/ stánok

statue /st{tju:/ socha

stick /stIk/ palička; 
zápalka

stilt walker /wO:k@/ 
chodiť na chodúľoch

sure /SU@/ istý; iste

why /waI/ prečo

Lekcia 10 – London 
sights

baker /beIk@/ pekár

Big Ben /bIg/ Big Ben 
(veža v Londýne)

building /bIldIÎ/ 
budova

burn /bÆ:n/ horieť

close /kl@Uz/ zavrieť; 
zatvárať

cross /krÁs/ prejsť (cez)

every /evri/ každý

famous /feIm@s/ slávny

heavy /hevi/ ťažký; 
majúci veľkú hmotnosť

leave /li:v/ odísť; 
opustiť

mayor /me@/ starosta

other /öD@/ iný

pass /pAs/ prejsť 
(okolo, pomimo)

pull down /pUl daUn/ 
stiahnuť; strhnúť

rest /rest/ odpočinok

servant /sÆ:v@nt/ 
sluha; slúžka

start /stA:t/ začať

The London Eye  
/lönd@n aI/ London Eye

The Monument  
/mÁnjum@nt/ 
Monument

The Tower of London  
/taU@ @v lönd@n/ 
Tower of London

thousand /TaUznd/ 
tisíc

Tower Bridge  
/taU@ brIdZ/  
Tower Bridge

traffic /tr{fIk/ 
premávka

trip /trIp/ výlet; zájazd

weigh /weI/ vážiť; 
zvážiť

Lekcia 11 – World 
festivals

autumn /O:t@m/ jeseň

bring /brIÎ/ priniesť 
(si); vziať so sebou

China /tSaIn@/ Čína

emperor /emp@r@/ 
cisár

festival /festIvl/ 
slávnosť

fireworks /faI@wÆ:ks/ 
ohňostroj

giant /dZaI@nt/ 
obrovský; veľký

Japan /dZ@’p{n/ 
Japonsko

lantern /l{nt@n/ 
lampión

paw /pO:/ tlapka; 
pracka

same /same/ rovnaký

season /si:zn/ ročné 
obdobie

Scotland /skÁtl@nd/ 
Škótsko

shut /söt/ zavretý

slave /sleIv/ otrok; 
nevoľník

soldier /s@UldZ@/ vojak

Spain /speIn/ 
Španielsko

spring /sprIÎ/ jar

stream /stri:m/ potok

summer /söm@/ leto

theatre /TI@t@/ divadlo

thorn /TO:n/ tŕň

winter /wInt@/ zima

Lekcia 12 – Cities  
at night

close /kl@Uz/ blízko

Dubai /dU’baI/ Dubaj

fantastic /f{n’t{stIk/ 
fantastický; úžasný

France /frA:ns/ 
Francúzsko

get /get/ dostať; 
obdŕžať; získať

glittering /glIt@rIÎ/ 
žiarivý; lesklý

Moscow /mÁsk@U/ 
Moskva

New York /nju:/  
New York

Paris /p{rIs/ Paríž

shadow /S{d@U/ tieň

Shanghai /S{Î’haI/ 
Šanghaj

United Arab Emirates 
/jU’naItId/ Spojené 
arabské emiráty

United States of 
America /jU’naItId/ 
Spojené štáty americké




