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Lekcia 1 – A journey 
to adventure

age /eIdZ/ vek

ankle /{Îkl/ členok

armchair /A:mtSe@/ 
kreslo; fotel

bandage /b{ndIdZ/ 
obväz; ovíjadlo; 
obväzovať

dolls /dAlz/ bábiky

escape /I’skeIp/ utiecť; 
uniknúť

event /I’vent/ udalosť; 
podujatie

Grandad /gr{nd{d/ 
starký; dedko (rodina)

great (good) /greIt/ 
skvelý; ohromný

history /hIst@ri/ dejiny; 
história; dejepis

hit /hIt/ šláger/hit  
(v hudbe); úder; náraz

inventor /Invent@/ 
vynálezca; objaviteľ

maid /meId/ panna; 
slúžka; služobná;

noisily /nOIzili/ veľmi 
nahlas; hlučne

ordinary /O:dnri/ 
normálny; bežný; 
obyčajný

play (to play with 
something) /pleI/ hrať; 
hra; zápas (športový)

proudly /praUdli/ hrdo; 
pyšne

rang /r{Î/ zvonil; 
zvonili (min.čas od 
“ring”)

reading /rI:dIÎ/ 
čítanie; čítací; čítajúci

setting /setIÎ/ 
prostredie; 
umiestnenie; 
nastavenie

shake /SeIk/ triasť (sa); 
otras

shook /Su:k/ zatriasol; 
triasol sa (min.č. od 
“shake”)

surprise /s@’praIz/ 
prekvapiť; 
prekvapenie

take place /teIk pleIs/ 
prihodiť sa;  
uskutočniť sa

telephone  
/telIf@Un/ telefón;  
(za)telefonovať

widen /waIdn/ rozšíriť 
(sa); zväčšiť (sa)

Lekcia 2 – In the 
mountains

ache /eIk/ bolesť; 
bolieť; túžiť

boulder /b@Uld@/ 
balvan (zaoblený)

breeze /bri:z/ vánok

calm /kA:m/ pokojný; 
tichý; pokoj

cave /keIv/ jaskyňa

cliff /klIf/ útes; zráz; 
bralo

exhausted /Ig’zO:stId/ 
vyčerpaný

family /f{m@li/ rodina; 
rodinný

glacier /gl{si@/ 
ľadovec

guide (person who 
shows the way) /gaId/ 
sprievodca (človek, 
alebo kniha)

hours /aU@z/ hodiny; 
pracovný čas

incredible /In’kred@bl/ 
neuveriteľný

massive /m{sIv/ 
masívny; obrovský; 
mohutný

meadow /med@U/ lúka; 
lúčny

mountains /maUntInz/ 
hory

mountainside  
/maUntInsaId/ úbočie; 
horský svah

peak (the top of a 
mountain) /pi:k/ 
vrchol; najvyšší bod 
hory

quite /kwaIt/ celkom; 
úplne; načisto

ravine /r@’vi:n/ roklina; 
výmoľ; prielom

remind /rI’maInd/ 
pripomenúť tienistý; 
pochybný

shady /SeIdI/ nečestný

splash /spl{S/ 
pošpliechať; škvrna; 
čľapot

steady /stedI/ stály; 
pevný; stabilný

steeply /sti:plI/ strmo

Switzerland  
/swIts@l@nd/ 
Švajčiarsko

tinkle (to make a 
sound like a small 
bell) /tInkl@/ cengať; 
cvengot; rinčať

walk /wO:k/ ísť; chodiť 
(pešo)

walking /wO:kIÎ/ 
chúdza; pešia turistika

waterfall /wO:t@fO:l/ 
vodopád

Lekcia 3 – Tunnels  
and bridges

arch /A:tS/ oblúk; 
klenba

beam /bi:m/ lúč; trám; 
nosník

boring (cutting)  
/bO:rIÎ/ nudný; 
otravný

bridge /brIdZ/ most

cable (very strong 
rope) /keIbl/ kábel

clear away /kli:r @weI/ 
odstrániť; rozptýliť sa; 
zmiznúť

concrete /kÁn’kri:t/ 
betón

crane /kreIn/ žeriav; 
žeriavový; dvíhať 
žeriavom

designed by /dIzAInd 
bAI/ navrhnutý (kým); 
naprojektovaný

dug /dög/ kopal; 
kopaný; (min.č. a 
trpné príč. od “dig”)

earth /Æ:T/ zem; 
zemeguľa

engineers /endZI’nI@/ 
inžinieri; strojári

Iran /IrA:n/ Irán; 
iránsky

length /leÎT/ dĺžka

level /levl/ úroveň

Zoznam slov: Úroveň 5

Použite tieto zoznamy slov ako pomôcku pri aktivitách a hrách na webovej stránke pre rodičov: 
(http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent).



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 5

lower /l@U@/ nižší

railway /reIlweI/ 
železničná trať; 
železnica

simple /sImpl/ 
jednoduchý ; prostý

support /s@’pO:t/ 
podpora; podporovať; 
nosník; podpera

weight /weIt/ váha

wood /wUd/ drevo, 
les(ík)

Lekcia 4 – Astonishing 
structures

America /@’merIk@/ 
Amerika

Asia /eIS@/ Ázia

astonishing 
/@’stÁnISIÎ/ udivujúci; 
ohromujúci

breath /breT/ dych

China /tSaIn@/ Čína

clear /klI@/ čistý; jasný

column /kÁl@m/ stĺp; 
stĺpec

culture /költS@/ 
kultúra

ever /ev@/ niekdy; 
vôbec; nikdy

except /Ik’sept/ okrem

forever /f@’rev@/ 
navždy; nastálo; 
naveky

funfair /fönfe@/ 
lunapark; púť

gift shop /gIft SAp/ 
obchod s darček. 
predmetmi; suveníry

never /nev@/ nikdy

precious /preS@s/ 
vzácny; cenný; drahý 

ride /raId/ ísť / jazdiť 
na niečom, niečím 

staircase /ste@keIs/ 
schodisko

structure /ströktS@/ 
štruktúra; stavba

stunning /stönIÎ/ 
senzačný; ohromujúci

sugary /SUg@rI/ 
sladený cukrom

tip (advice) /tIp/ tip; 
rada; poučenie

tour /tU@/ cesta; 
zájazd; prehliadka

treat /tri:t/ ošetriť; 
spracovať; vyjednať

view /vju:/ výhľad; 
rozhľad; pohľad

Lekcia 5 – A story from 
the ancient world

ancient /eInS@nt/ 
starobylý; staroveký; 
starožitný

creature /krI:tS@/ tvor; 
bytosť; netvor

dragon /dr{g@n/ drak; 
šarkan

dreadful /dredf@l/ 
hrozný; strašný; 
obávaný

escape /I’skeIp/ útek; 
únik; výskok

Greece /gri:s/ Grécko

Greek /gri:k/ grécky; 
gréčtina

hero /hI@r@U/ hrdina; 
idol

horrifying /hÁrIfaIIÎ/ 
desivý; hrozný

looking /lUkIÎ/ 
hľadanie; pozerajúci

mast /mA:st/ sťažeň

made of /meId @v/ 
vyrobené z

metal /metl/ kov; 
kovový

reach (arrive) /ri:tS/ 
doraziť, prícestovať 
(niekam)

rock /rÁk/ kolísať, 
húpať (sa)

row /raU/ hádka; spor

sail (cloth on a ship)  
/seIl/ plaviť sa; plachta 
(lodná)

scene /si:n/ scéna; 
výstup; krajina

tear (to pull apart)  
/tI@/ slza

voyage /vOIIdZ/ 
plavba; cesta

Lekcia 6 – A legend 
from the ancient 
world

amazement  
/@’meIzm@nt/ 
úžas; prekvapenie; 
ohromenie; údiv

daring /de@rIÎ/ 
odvaha; odvážny

darkness /dA:kn@s/ 
temnota; tma

despair /dI’spe@/ 
zúfalstvo; beznádej

drag /dr{g/ vliecť; 
vláčiť

exciting /Ik’saItIÎ/ 
zaujímavý

faint (a faint sound)  
/feInt/ omdlieť; stratiť 
vedomie

fear /fI@/ strach

hideous /hIdI@s/ 
škaredý; odporný; 
ohavný; príšerný

keep out /ki:p/ 
nevstupovať 
(dovnútra); tieniť

magnificent 
/m{g’nIfIsnt/ 
nádherný; skvelý; 
skvostný

silence /saIl@ns/ ticho

special effects  
/speSl I’fekts/  
zvláštne efekty

story /stO:rI/ príbeh

truth /tru:T/ pravda

vast /vA:st/ rozľahlý; 
rozsiahly

victorious /vIk’tO:ri@s/ 
víťazný; triumfálny

warning /wO:nIÎ/ 
varovanie

weary /we@ri/ 
vyčerpaný; unavený

wonder /wönd@/ 
čudovať sa; diviť sa; 
zázrak; úžas

Lekcia 7 - Newspapers

action /{kSn/ akcia; 
opatrenie; čin, dej

ages (a long time)  
/eIdZIz/ celá večnosť

balcony /b{lk@ni/ 
balkón

blanket /bl{ÎkIt/ 
prikrývka; deka

block (flats) /blÁk/ 
kváder; blok (aj 
domov); klát; uzavrieť

body /bÁdi/ telo; trup

bully /bUli/ týrať; 
zastrašovať; šikanovať

climber /klaIm@/ 
(horo)lezec; skalolezec 
šplhúň; kariérista

climbed /klaImd/ 
vyliezol; vyšplhal

connect /k@’nekt/ 
spojiť; pripojiť
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decide /dI’saId/ 
rozhodnúť sa

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

editor /edIt@/ editor; 
vydavateľ; korektor

fed up (bored) /fed ’öp/ 
otrávený; znechutený

ground floor  
/graUnd flO:/ prízemie

headline /hedlaIn/ 
titulok; nadpis

hospital /hÁspItl/ 
nemocnica

injure /IndZ@/ zraniť; 
poraniť

injury /IndZ@rI/ 
zranenie; úraz; ujma

jealous /dZel@s/ 
žiarlivý; závistlivý

kit /kIt/ balíček; sada

lane (a narrow lane)  
/leIn/ ulička

lucky /lökI/ (be ~) mať 
šťastie

mistake /mI’steIk/ 
chyba

mountains /maUntInz/ 
hory

prevent /prI’vent/ 
zamedziť; brániť; 
predchádzať (čomu)

recover /rI’köv@/ 
uzdraviť sa; vzchopiť 
sa

reporter /rI’pO:t@/ 
reportér; spravodaj; 
hlásateľ

rescue /reskju:/ 
zachrábiť; záchrana

revenge /rI’vendZ/ 
pomsta; odplata

scene /si:n/ scéna; 
výjav; dejisko

search /sÆ:tS/  
(pre)hľadať; pátrať 
pvyhľadávací

separate /sep@r@t/ 
oddelený

top floor /tÁp flO:/ 
horné poschodie

unconscious  
/ön’kÁnS@s/  
v bezvedomí

Lekcia 8 – Radio and 
television

applaud /@’plO:d/ 
tlieskať; schvalovať

carry on (continue) 
/k{ri Án/ pokračovať

champion /tS{mpi@n/ 
víťaz; šampión; 
preborník

chat show /tS{t S@U/ 
televízna/rozhlasová 
beseda (so známymi 
osobnosťami)

conversation  
/kÁnv@’seISn/ 
konverzácia;  
(roz)hovor

couple /köpl/ pár; 
dvojica (ľudí žijúcich 
spolu); manželská pár

crime /kraIm/ zločin

entertainment  
/ent@’teInm@nt/ 
zábava

entertaining  
/ent@’teInIÎ/ 
prijímanie hostí; 
zábavný

funny /föni/ zábavný; 
smiešny; komický; 
žartovný

get rid of /get rId @v/ 
zbaviť sa

give up /gIv öp/ vzdať 
sa; prestať

guest /gest/ hosť; 
návštevník

happiness /h{pIn@s/ 
šťastie; spokojnosť

host /h@Ust/ hostiteľ; 
usporiadateľ

host /h@Ust/ 
moderovať; uvádzať

interview /Int@vju:/ 
pohovor; rozhovor; 
rozprava

interview /Int@vju:/ 
interview; robiť 
rozhovor (s niekým)

laughed /lA:fd/ smial 
sa; smiali sa

mess /mes/ 
neporiadok; zmätok; 
špina; svinčík

modest /mÁdIst/ 
skromný; rozumný

nonsense /nÁns@ns/ 
nezmysel; hlúposť

obviously /ÁbvI@slI/  
zjavne; očividne; 
samozrejme 

Olympics /@’lImpIks/ 
olympiáda; olympiády

out loud /aUt laUd/ 
nahlas; hlasno

popular /pÁpjUl@/ 
obľúbený; populárny; 
všeobecne rozšírený

programme /pr@Ugr{m/ 
program; relácia; 
osnova (učebná)

radio /reIdi@U/ rádio

radio studio /reIdi@U 
stju:di@U/ rozhlasové 
štúdiou

represent /reprI’zent/ 
reprezentovať; 
predstavovať

skate /skeIt/ 
korčuľovať (sa); 
korčule

solo /s@Ul@U/ 
samostatný; sólový

solve /sÁlv/ (vy(riešiť; 
(roz)lúštiť

sound /saUnd/ zvuk

show /S@U/ výstava; 
prehliadka; ukážka; 
zábavný program

star (person) /stA:/ 
hviezda

studio /stju:dI@U/ 
ateliér

Lekcia 9 – Deep sea 
animals

aquarium  
/@’kwe@ri@m/ 
akvárium

control /k@n’tr@Ul/  
riadiť; kontrola; 
dohľad

creature /krI:tS@/ 
stvorenie

discovered by  
/dIs’köv@d bAI/ 
objavený (niekým)

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

electric /I’lektrIk/ 
elektrický

fascinated by 
/f{sIneItId bAI/ 
očarený; fascinovaný 
(niekým)

gloom /glu:m/ šero; 
prítmie

grunt /grönt/ 
chrochtať; zavrčať; 
odseknúť

hairy /he@ri/ chlpatý

lily /lIli/ ľalia; ľaliový; 
konvalinková vôňa

operate /Áp@reIt/ 
operovať; vykonávať; 
obsluhovať



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 5

sponge /spöndZ/ huba 
(umývacia)

squid /skwId/ sépia

tentacle /tent@kl/ 
chápadlo; tykadlo

wave /weIv/  
(za)mávať; vlna

Lekcia 10 – Deep  
sea exploration

anchor /{Îk@/ ukotviť; 
zakotviť

beautiful /bju:tIfl/ 
krásny

crush (to squash)  
/kröS/ láska (milovaný 
človek)

deep /di:p/ hlboký

dive /daIv/ potápať sa; 
skákať do vody

dolphin /dÁlfIn/ delfín

fascinating 
/f{sIneItIÎ/ očarujúci; 
strhujúci

kingdom /kIÎd@m/ 
kráľovstvo

octopus /Ákt@p@s/ 
chobotnica

plume (a long, large 
feather) /plu:m/  
perie/pero (ozdobné); 
chochol; zdobiť perím

record /rI’kO:d/ 
zaznamenať, nahrať

robot /r@Ub@t/ robot

smoke /sm@Uk/ fajčiť

survey /sÆ:veI/ 
prieskum (verejnej 
mienky)

tricky /trIkI/ zložitý; 
spletitý; zradný; ľativý; 
delikátny; rafinovaný

tubeworm (a sea 
creature that lives in 
a tube) /tju:bwÆ:m/ 
potrubný červ (morský 
živočích)

whale /weIl/ veľryba

worm /wÆ:m/ červ

Lekcia 11 – Helping 
other people

alien /eIlI@n/ 
mimozemšťan, 
návštevbík (z inej 
planéty)

British /brItIS/ Brit/ka; 
britský

burn down /bÆ:n ’daUn/  
zhorieť

camp /k{mp/ táboriť; 
tábor

Central America  
/sentr@l @merIk@/ 
Stredná Amerika

change /tSeIndZ/ 
zmeniť; vymeniť; 
zmena

crazy /kreIzi/ šialený; 
bláznivý

difficulty /dIfIk@lti/ 
problém; ťažkost

disease /dI’zi:z/ 
choroba; nemoc; 
porucha

face /feIs/ smerovať; 
čeliť

germ /dZÆ:m/ baktéria

heroine /h@’r@UIn/ 
hrdinka

kind (she is kind)  
/kaInd/ láaskavý; 
prívetivý; vľúdny

nurse /nÆ:s/ zdravotná 
sestra; ošetrovateľka

own (belonging to 
someone) /@Un/ 
vlastní; vlastniť

patient /peIS@nt/ 
trpezlivý

rebuild /ri:’bIld/ 
nanovo postaviť; 
prestavať

sick /sIk/ chorý; na 
zvracanie

university  
/ju:nI’vÆ:sIti/ 
univerzita; vysoká 
škola; univerzitný

Lekcia 12 – Saving 
other people

well-known /wel’n@Un/ 
známy; populárny

wounded /wu:ndId/ 
(z)ranený; (z)ranil

Alaska /@löska/ Aljaška

blizzard /blIz@d/ 
fujavica; metelica; 
snehová búrka

bravely /breIvli/ 
odvážne

expanse /Iksp{ns/ 
rozloha; rozľahlý 
priestor

freezing /fri:zIÎ/ 
mrazivý; ľadový

gale /geIl/ víchrica

husky dog /höski dAg/ 
eskimácky pes; husky

ice floe (a large area of 
ice that floats on the 
ocean) ľadová kryha 
(rozsiahla plocha ľadu 
plávajúca oceánom)

infect /In’fekt/ nakaziť; 
infikovať

lead dog /li:d dAg/ 
vedúci (vodiaci) pes

less /les/ menší; menej

mercy /mÆ:si/ 
zľutovanie; súcit; 
odpustenie; milosť

more /mO:/ viac

need /ni:d/ potrebovať

raging /reIdZIÎ/ 
vysoký; silný; prudký

relay (relay race)  
/ri:leI/ štafeta; prenos

route /ru:t/ cesta; 
smer cesty; trať; trasa

snowstorm  
/sn@UstO:m/ fujavica; 
metelica; víchrica

stranded /str{ndId/ 
uviaznutý; opustený

strength /streÎT/ sila

succeed /s@k’si:d/  
mať úspech; späť; 
podariť sa

tangle up /t{Îl öp/ 
zamotať; zauzliť

treat (medical) /tri:t/ 
liečiť




