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script /skrIpt/ scenár

set off /set Áf/ vydať 
sa; vyraziť (na cestu)

shawl /SO:l/ šatka; šál

smell /smel/ pach; 
vôňa; ňuchať; (o)voňať

soon /su:n/ (čo)skoro; 
onedlho

stage /steIdZ/ javisko

thousand /TaUznd/ 
tisíc

twitch /twItS/ šklbať; 
mykať; poťahovať

way /weI/ cesta; 
spôsob

wolf /wUlf/ vlk

woodcutter /wUd/ 
drevorubač

work /wÆ:k/ pracovať; 
fungovať

worriedly /wörIdlI/ 
ustarostene; 
znepokojene

Lekcia 3 – Water Birds

adult /@’dölt/ dospelý

albatross /{lb@’trÁs/ 
albatros (vodný vták)

appear /@’pI@/ objaviť 
sa; javiť sa

argue /A:gju:/ 
polemizovať; hádať sa; 
diskutovať

baby /beIbi/ dieťa, 
batoľa

back /b{k/ chrbát

beak /bi:k/ zobák

both /b@UT/ obe; 
obidvaja

branch /brA:ntS/ konár

build /bIld/ postaviť; 
vybudovať

chick /tSIk/ kuriatko

clever /klev@/ bystrý; 
dôvtipný

cygnet /sIgn@t/ mladá 
labuť

danger /deIndZ@/ 
nebezpečenstvo

die /daI/ umrieť; 
zomrieť

disaster /dI’za:st@/ 
pohroma; katastrofa; 
nešťastie

dive /daIv/ potápať sa; 
skákať do vody

drown /draUn/ utopiť 
(sa)

Emperor penguin  
/emp@r@ peÎgwIn/ 
tučniak cisársky

feather /feD@/ pero; 
pierko

fit /fIt/ pasovať; sedieť 
(pri oblečení)

geese /gi:s/ husi

goose /gu:s/ hus 

gosling /gÁzlIÎ/ 
húsatko

grab /gr{b/ chňapnúť; 
popadnúť

graceful /greIsfl/ 
ladný; elegantný

gull /göl/ čajka

lake /leIk/ jazero

land /l{nd/ krajina; 
pristáť

lay /leI/ položiť; 
prestrieť (stôl)

life /laIf/ život

much /mötS/ veľa

net /net/ sieť

ocean /@USn/ oceán; 
more

parent /pe@r@nt/ rodič

penguin /peÎgwIn/ 
tučniak

put on /pUt Án/  
obliecť sa

ridiculous /rI’dIkjUl@s/ 
smiešny; absurdný

skin /skIn/ koža

toe /t@U/ prst (na 
nohe)

trap /tr{p/ chytiť (do 
pasce); pasca

twig /twIg/ vetvička

unfortunately  
/ön’fO:tS@n@tli/ (bohu)
žiaľ; nanešťastie

usually /ju:Zu@li/ 
zvyčajne; obyčajne

warm /wO:m/ teplý; 
teplo

webbed /webd/  
s plávacími blanami

wild /waIld/ divoký; 
divý

Lekcia 4 - Crafts

basket maker /bA:skIt 
meIk@/ košikár

bowl /b@Ul/ miska

bottom /bÁt@m/ dole; 
naspodku

candle /k{ndl/ sviečka

candle light  
/k{ndl laIt/  
svetlo sviečky

carefully /ke@f@li/ 
opatrne

clay /kleI/ hlina

cloth /klÁT/ tkanina; 
látka; utierka; obrus

coil /kOIl/ kotúč; zvitok

cool /ku:l/ studený; 
pokojný

craft /krA:ft/ remeslo; 
zručnosť

dip /dIp/ namočiť; 
namáčať

dry /draI/ suchý; sucho

finally /faIn@li/ 
nakoniec

gradually /gr{dZu@li/ 
postupne

hard /hA:d/ náročný; 
ťažký; tvrdý

heat /hi:t/ ohriať; teplo

knife /naIf/ nôž

loom /lu:m/ krosná; 
týčiť sa 

lump /lömp/ kúsok

mould /m@Uld/ forma 
(na odliatok/pečenie)

other /öD@/ iný

oven /övn/ rúra; pec

pan /p{n/ panvica

pinch /pIntS/ štipnúť; 
štípať

potter /pÁt@/ hrnčiar

pour /pO:/ (na)liať; (na)
sypať

reeds /ri:dz/ trstina

shape /SeIp/ tvar

side /saId/ strana

smooth /smu:D/ 
hladký

soft /sÁft/ mäkký; hebký

squeak /skwi:k/ (za)
pišťať; (za)škrípať

thread /Tred/ vlákno; 
niť

vase /vA:z/ váza

wax /w{ks/ vosk

weave /wi:v/ tkať; 
pliesť (košík)

weaver /wi:v@/ tkáč; 
tkáčka

wheel /wi:l/ koleso; 
volant



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 4

Lekcia 5 – All About  
a Show

active /{ktIv/ aktívny, 
energický

agree /@’gri:/ súhlasiť

alive /@’laIv/ živý

Arabian /@’reIbi@n/ 
arabský

army /A:mi/ armáda

attack /@’t{k/ 
napadnutie; útok; 
napadnúť

ballet /b{leI/ balet

battle /b{tl/ bitka

begin /bI’gIn/ začať; 
začínať

called /kO:ld/ nazývaný; 
ktorý sa volá

certainly /sÆ:tnli/ iste; 
samozrejme

change into /tSeIndZ 
Int@/ zmeniť, vymeniť; 
zmena

characters /k{r@kt@z/ 
znaky; symboly

Chinese /tSaI’ni:z/ 
čínsky; čínština; Číňan

country /köntri/ 
krajina; štát; vidiek

cover /köv@/ prikryť; 
(za)kryť

dancer /dA:ns@/ 
tanečník/ tanečnica

dream /dri:m/ snívať; 
sen; vysnívaný

excited /Ik’saItId/ 
vzrušený; rozrušený

evil /I:vl/ zlý; zlo

fall off /fO:l ’Áf/ 
spadnúť; opad(áv)ať 

fierce /fI@s/ 
neľútostný; zúrivý

fight /faIt/ bojovať; 
zápasiť

final /faIn@l/ posledný 

finish /fInIS/ dokončiť; 
ukončiť

gloomy /glu:mi/ 
temný; tmavý; 
chmúrny

hero /hI@r@U/ hrdina; 
idol

hour /aU@/ hodina

intelligent  
/In’telIdZ@nt/ 
inteligentný; bystrý

Japan /dZ@’p{n/ 
Japonsko

Japanese /dZ{p@’ni:z/ 
Japon/ec(ka); 
japonský; japončina

kill /kIl/ zabiť; zabíjať

loud /laUd/ hlasný; 
hlasno

mask /mA:sk/ maska

mice /maIs/ myši 
(množné číslo od: myš)

midnight /mIdnaIt/ 
polnoc

nutcracker /nötkr{k@/ 
luskáčik

on time /Án ’taIm/ 
(presne) načas

Palestine /p{l@staIn/ 
Palestína

performers 
/p@’fO:m@s/ účinkujúci

poster /p@Ust@/ plagát

prince /prIns/ knieža; 
princ; vládca

programme  
/pr@Ugr{m/ program

rehearsal /rI’hÆ:sl/ 
skúška; nácvik

Russian /röSn/ Rus/ka; 
ruský; ruština

show /S@U/ zábavné 
predstavenie

silent /saIl@nt/ tichý; 
málo zhovorčivý; 
pokojný

Spanish /sp{nIS/ 
španielsky; španielčina

spend /spend/ tráviť 
(čas); minúť (peniaze)

start /stA:t/ začať 

switch on /swItS ’Án/ 
zapnúť; spustiť

terrible /terIbl/ 
hrozný; strašný

total /t@Ut@l/ celkový; 
úplný

wooden /wUdn/ 
drevený; vyrobený z 
dreva

Lekcia 6 – Changes  
in Nature

awful /O:fl/ strašný; 
otrasný

beast /bi:st/ zviera; 
šelma

become /bI’köm/ stať 
sa

best /best/ najlepší; 
najlepšie

better /bet@/ lepší

bird of paradise /bÆ:d 
@v p{r@daIs/ rajka 
(vták)

butterfly /böt@flaI/ 
motýľ

caterpillar /k{t@pIl@/ 
húsenica

crumpled /krömpld/ 
pokrčený

delicate /delIk@t/ 
jemný; citlivý; 
delikátny

dragonfly /dr{g@nflaI/ 
vážka

fan /f{n/ vejár; fanúšik

feast /fi:st/ hody; 
sviatok

flash /fl{S/ blesk; 
záblesk; blikať

glow /gl@U/ žiariť

golden /g@Uld@n/ 
pozlátený

grow /gr@U/ (vy)rásť; 
pestovať 

guess /ges/ hádať; 
uhádnuť

hang /h{Î/ zavesiť; 
visieť

hide /haId/ schovať 
(sa); skryť (sa)

jaw /dZO:/ čeľusť

jewel /dZu:@l/ šperk; 
drahokam

larva /lA:v@/ larva

leaf /li:f/ list (stromu)

look for /lUk fO:/ 
hľadať

nature /neItS@/ príroda

nervous /nÆ:v@s/ 
nervózny; úzkostlivý

nice /naIs/ milý; 
príjemný (povahou); 
pekný

own /@Un/ vlastný; 
vlastniť

owner /@Un@/ majiteľ

painting /peIntIÎ/ 
maľba; obraz; 
maľovanie

pupa /pju:p@/ kukla

seed /si:d/ semeno; 
osiať 

sight /saIt/ pohľad; 
zrak; uvidieť; zbadať

spread /spred/ 
rozprestrieť; natrieť

tadpole /t{dpoUl/ 
žubrienka
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terrified /terIfaId/ 
vystrašený; vydesený

terrifying /terIfaIIÎ/ 
hrozný; strašný; 
strašidelný

true /tru:/ pravdivý

worm /wÆ:m/ červ; 
červík

worse /wÆ:s/ horší

worst /wÆ:st/ najhorší

wrinkled /rIÎkld/ 
vráskavý; pokrčený

Lekcia 7 – People  
of the World

among /@’möÎ/ medzi

Bedouin /beduIn/ 
beduín

capture /k{ptS@/ 
zajať; chytiť (zločinca)

complain /k@m’pleIn/ 
sťažovať sa

corn /kO:n/ kukurica

custom /köst@m/ zvyk; 
obyčaj; tradícia

desert /dez@t/ púšť

east /i:st/ východ

electricity /Ilek’trIsIti/ 
elektrina

explorer /Ik’splO:r@/ 
prieskumník; 
cestovateľ; bádateľ

falcon /fO:lk@n/ sokol

fighter /faIt@/ bojovník

frozen /fr@Uzn/ 
zamrznutý; mrazený

grass /grA:s/ tráva; 
trávnik

horrid /hÁrId/ 
odporný; protivný; 
hrozný

hunt /hönt/ pátrať; 
loviť

hurt /hÆ:t/ bolieť; 
zraniť

Incas /IÎk@z/ Inkovia

language /l{ÎgwIdZIz/ 
jazyk; spôsob 
vyjadrovania

modern /mÁdn/ 
moderný

museum /mju’zi:@m/ 
múzeum

nomads /n@Um{dz/ 
kočovníci; nomádi

north /nO:T/ sever

nowadays /naU@deIz/ 
dnes; teraz

pack up /p{k öp/ 
zbaliť (sa, si); prestať 
fungovať

part /pA:t/ časť

patterns /p{t@n/ vzory

Peru /p@’ru:/ Peru

plough /plaU/ pluh

powerful /paU@f@l/ 
mocný; silný

reindeer /reIndI@/ sob

ribbon /rIb@n/ stuha, 
mašľa

rude /ru:d/ hrubý; 
neslušný

rule over /ru:l @Uv@/ 
vládnuť nad

Sami /sA:mi/ Laponec

south /saUT/ juh

South America  
/saUT @’merIk@/  
južná Amerika

spin /spIn/ točiť (sa); 
krútiť (sa)

suspicious /s@’spIS@s/ 
podozrievavý; 
nedôverčivý

Tibetan /tI’bet@n/ 
Tibeťan

village /vIlIdZ/ dedina

watchful /wÁtSfl/ 
ostražitý, pozorný

west /west/ západ

wonderful /wönd@f@l/ 
nádherný

yak /j{k/ jak divý

Lekcia 8 – The Incas

band /b{nd/ kapela; 
skupina

beckon /bek@n/ (po)
kývnuť; dať znamenie

before /bI’fO:/ 
predtým ako

clearly /klI@li/ jasne; 
zreteľne; čisto

collar /kÁl@/ golier

command /k@’mA:nd/ 
prikázať

corner /kO:n@/ kút; roh 
(budovy)

courtyard /kO:tjA:d/ 
dvor; nádvorie

covered in /köv@d In/ 
pokrytý (čím)

crossroads  
/krÁsr@Udz/ križovatky

dawn /dO:n/ svitanie; 
svitať

dim /dIm/ tieniť, 
zacloniť

empty /emptI/ prázdny

fail /feIl/ neurobiť; 
prepadnúť (zo skúšky)

fine /faIn/ dobrý; 
jemný; kvalitný; 

forwards /fO:w@dz/ 
dopredu; vpred

get dressed /get drest/ 
obliecť sa

great /greIt/ skvelý; 
úžasný; veľký

hall /hO:l/ predsieň; 
hala

headdress /hed dres/ 
pokrývka hlavy; 
čelenka

hurriedly /höridli/ 
chvatne

important /Im’pO:tnt/ 
dôležitý

jewellery /dZu:@lri/ 
klenoty; šperky

lead /li:d/ viesť

lean /li:n/ oprieť sa

lost /lÁst/ stratený

message /mesIdZ/ 
odkaz; správa

messenger /mesIndZ@/ 
posol; kuriér

middle /mIdl/ stredný

moment /m@Um@nt/  
okamih; chvíľa; 
moment

narrow /n{r@U/  
úzky; zúžiť

nod /nÁd/ (pri)kývnuť

palace /p{lIs/ palác

passage /p{sIdZ/ 
pasáž; úryvok

rare /re@/ vzácny; 
zriedkavý

repeat /rI’pi:t/ 
opakovať;  
povedať  /napísa’/  
urobiť znova

roundabout  
/raUnd@baUt/  
kruhový objazd

shadowy /S{d@Ui/ 
nejasný; tienistý

shield /Si:ld/ štít 
(výzbroj)

spear /spI@/ oštep; 
kopija



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

step /step/ krok; 
kráčať

surprise /s@’praIz/ 
prekvapiť; 
prekvapenie

sword /sO:d/ meč

task /tA:sk/ úloha

throne /Tr@Un/ trón

tunic /tju:nIk/ tunika; 
plášť

wake up /weIk öp/ 
prebrať (sa); prebudiť 
(sa)

whisper /wIsp@/  
(po)šepkať; šepot

Lekcia 9 – Chinese 
Inventions

block /blÁk/ kocka; 
panelák

cocoon /k@’ku:n/ 
zámotok

compass /kömp@s/ 
kompas

completely 
/k@m’pli:tli/ celkom; 
úplne

definitely /def@n@tli/ 
určite; rozhodne

discover /dIs’köv@/ 
objaviť

discovery  
/dIs’köv@rI/  
objav; zistenie; 
odhalenie

display /dI’spleI/ 
ukážka; vystaviť; 
ukázať

dye /daI/ farba; 
nafarbiť

explode /Ik’spl@Ud/ 
vybuchnúť; explodovať

flame /feIm/ plameň; 
žiara; oheň

gunpowder  
/gönpaUd@/ pušný 
prach

ink /IÎk/ atrament

invention /In’venSn/ 
vynález

just /dZöst/ iba; len; 
práve

kind of /kaInd @v/ 
akosi; druh niečoho

map /m{p/ mapa; 
plán (mesta)

melt /melt/ rozpustiť 
(sa); roztopiť (sa)

mix /mIks/ (z)miešať 
(sa); zmes

mixture /mIkstS@/ 
zmes

needle /ni:dl/ ihla; 
ihlica

papyrus /p@’paIr@s/ 
papyrus

picnic /pIknIk/ piknik

printing /prIntIÎ/ 
tlačiť; tlač

problem /prÁbl@m/ 
problém

salt /sO:lt/ soľ

scientist /saI@ntIst/ 
vedec; prírodovedec

silk /sIlk/ hodváb; 
hodvábny

silkworm /sIlkwÆ:m/ 
húsenica priadky 
morušovej

still /stIl/ dosiaľ; (ešte) 
stále

woodblock /wUdblÁk/ 
drevorez; drevoryt

wrap /r{p/ (za)baliť; 
obal

Lekcia 10 – Space 
Travel

Africa /{frIk@/ Afrika

almost /O:lm@Ust/ 
takmer

around /@’raUnd/ 
okolo

arrive /@’raIv/ prísť; 
priletieť; pristáť

astronaut /{str@nO:t / 
kozmonaut

board /bO:d/ doska; 
tabuľa

born /bO:n/ narodený

call /kO:l/ telefonovať; 
volať; (z)volanie

call sign /kO:l saIn/ 
identifikačný volací 
znak

cheap /tSi:p/ lacný

commander 
/k@’mA:nder/ veliteľ 
(vojenský)

continue /k@n’tInju:/ 
pokračovať

cosmonaut  
/kÁzm@nO:t/ 
kozmonaut

delighted /dI’laItId/ 
byť potešený; byť 
nadšený 

description  
/dI’skrIpSn/ opis

drive /draIv/ viesť 
(auto); jazda

driver /draIv@/ šofér; 
vodič

during /djU@rIÎ/ počas

education /edZU’keISn/ 
výchova; vzdelávanie; 
(dosiahnuté) vzdelanie

engineer /endZI’nI@/ 
inžinier; technik

exploration  
/ekspl@’reISn/ 
prieskum;  
(pre)bádanie 

factory /f{kt@ri/ 
továreň

fit /fIt/ v dobrej 
kondícii

flight /flaIt/ let

free time /fri: ’taIm/ 
voľný čas

hard /hA:d/ náročný; 
ťažký; tvrdý

husband /hözb@nd/ 
manžel; muž

journey /dZÆ:ni/ cesta

kilogram /kIl@gr{m/ 
kilogram

last /lA:st/ trvať; 
posledný; minulý

lift off /lIft ’Áf/ 
vzlietnuť + vzniesť sa

marry orbit /m{ri 
O:bIt/ obežná dráha

parachute /p{r@Su:t/ 
padák

past /pA:st/  
v minulosti; minulý čas

planet /pl{nIt/ 
planéta

receive /rI’si:v/ prijať; 
dostať

return /rI’tÆ:n/ vrátiť 
sa; spiatočný (lístok)

satellite /s{t@laIt/ 
satelit; družica

sky-dive /skaI daIv/ 
skákať s padákom

spacecraft  
/speIskrA:ft/ kozmická 
loď

take back /teIk b{k/ 
zobrať naspäť

Zoznam slov: Úroveň 4
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take off /teIk ’Áf/ 
vzlietnuť; vyzliecť (si)

test /test/ test; 
testovať

train /treIn/ trénovať

war-time /wO: taIm/ 
čas vojny

Lekcia 11 – Life in  
the North

antler /{ntl@/ parohy

area /e@ri@/ oblasť; 
územie

beard /bI@d/ brada

border /bO:d@/ hranica

carve /kA:v/ vyrezávať

coast /k@Ust/ pobrežie; 
breh

fair /fe@/ blond (vlasy)

Finland /fInl@nd/ 
Fínsko

fisherman /fIS@m@n/ 
rybár

fringe /frIndZ/ okraj; 
lemovanie; ofina

fur /fÆ:/ srsť; kožušina; 
kožuch

match /m{tS/ zápas; 
zápalka; zladiť 

meat /mi:t/ mäso

nation /neISn/ národ

national /n{S@nl/ 
celoštátny; národný

newspaper  
/nju:speIp@/ noviny

nil /nIl/ nula; nič; 
žiadny

northern /nO:D@n/ 
severný

Norway /nO:weI/ 
Nórsko

once /wöns/ 
jedenkrát; raz

proud /praUd/ hrdý; 
pyšný

radio /reIdi@U/ rádio

score /skO:/ skóre; 
skórovať

ski /ski:/ lyžovať

sledge /sledZ/ sánky

snow scooter  
/sn@U sku:t@/  
snežný skúter

Sweden /swi:d@n/ 
Švédsko

tool /tu:l/ nástroj; 
náradie

Lekcia 12 – A Desert 
Oasis

4x4 (four by four)  
/fO: baI fO:/ štyri krát 
štyri

adventure /@d’ventS@/ 
dobrodružstvo

amazed /@’meIzd/ 
ohromený; úžasný

archaeologist  
/A:ki’Ál@dZIst/ 
archeológ

boring /bO:rIÎ/ nudný; 
otravný

camel /k{ml/ ťava

train /treIn/ vlak

date /deIt/ datľa

date palm /deIt pA:m/ 
datľovník (palma)

dentist /dentIst/ 
zubár; zubný lekár

disappointed  
/dIs@’pOIntId/ 
sklamaný

distant /dIst@nt/ 
ďaleký; vzdialený

exclaim /Iks’kleIm/ 
zvolať; vykríknuť

fall over /fO:l ’@Uv@/ 
spadnúť (na zem)

furniture /fÆ:nItS@/ 
nábytok

further /fÆ:D@/ ďalší; 
vzdialenejší; ďalej

hum /höm/ bzučať

kneel /ni:l/  
(po)kľaknúť (si)

lid /lId/ viečko; 
vrchnák

look after /lUk A:ft@/ 
starať sa

oasis /@U’eIsIs/ oáza

palm tree /pA:m tri:/ 
palma

professor /pr@’fes@/ 
profesor

pyramid /pIr@mId/ 
pyramída

ruins /ru:Inz/ trosky; 
zrúcanina

sand dunes  
/s{nd dju:nz/ 
piesočné duny

slide /slaId/ kĺzať; 
skĺznuť

souvenirs /su:v@’nI@z/ 
suveníry

stare /ste@/ uprene 
hľadieť; zízať

steal /sti:l/ (u)kradnúť

suspiciously  
/s@’spIS@sli/ 
podozrivo; 
podozrievavo

torch /tO:tS/ baterka

tourists /tU@rIsts/ 
turisti

treasure /treZ@/ poklad

tricky /trIkI/ zložitý; 
náročný; ľstivý

valuable /v{lju@bl/ 
cenný; hodnotný
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