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Zoznam slov: Úroveň 6

Lekcia 1 – Heat in  
the Earth

active (active volcano) 
/{ktIv/ aktívny, 
energický

crater /kreIt@r/ kráter

dangerous /deIndZ@r@s/ 
nebezpečný

diary /daI@ri/ vreckový 
kalendár; zápisník; 
denník

dragon /dr{g@n/ drak

erupt /I’röpt/ 
vybuchnúť; začať soptiť

fountain /faUnt@n/ 
fontána; prameň

geyser /gi:z@r/ gejzír

glacier /gl{si@/ ľadovec

guide (a person who 
shows the way) /gaId/ 
sprievodca

hot spring /hÁt sprIÎ/ 
horúci prameň

Iceland /aIsl@nd/ Island

lava /lÁ:v@/ láva

mud /möd/ blato

peculiar /pI’kju:lI@/ 
čudesný; príznačný

plane (an airplane)  
/pleIn/ lietadlo

rare /re@/ vzácny; 
riedky

rough /röf/ drsný; 
hrubý

spectacular  
/spek’t{kjUl@/ 
veľkolepý; honosný

steam /sti:m/ variť  
v pare; para

student /stju:d@nt/ 
študent/-ka

tap (plumbing) /t{p/ 
kohútik; pípa

terrifying /terIfaIIÎ/ 
hrozivý; strašný; 
strašidelný

thrilling /TrIlIÎ/ 
vzrušujúci; napínavý

tomato /t@’mA:t@U/ 
paradajka

tomorrow /t@’mÁr@U/ 
zajtra

travel /tr{vl/ cestovať; 
cestovanie

volcano /vÁl’keIn@U/ 
sopka

weird /wI@d/ tajuplný; 
tajomný; divný

wildlife /waIldlaIf/ 
divočina; divoká 
príroda

Lekcia 2 – Energy 
from nature

barrier (a fence or 
wall) /b{ri@/ prekážka; 
bariéra

battery /b{tri/ batéria

blade /bleId/ žiletka; 
čepielka

calculator /k{lkjUleIt@/ 
kalkulačka

coast /k@Ust/ pobrežie

discuss /dIs’kös/ 
diskutovať; zhovárať sa

energy /en@dZi/ 
energia; sila

explanation  
/ekspl@’neISn/ 
vysvetlenie; 
objasnenie

face /feIs/ smerovať; 
čeliť

interested in  
/Intr@stId In/ 
zaujímajúci sa o niečo

natural /n{tS@r@l/ 
prirodzený; prírodný

power (noun) /paU@/ 
sila; moc

power (verb) /paU@/ 
sila; moc

reflect /rI’flekt/ 
odrážať; vyjadrovať

renewable /rI’nju:@bl/  
obnoviteľný; 
vymeniteľný

run out (end) /rön ’aUt/ 
vybehnúť

solar cell /sÁl@ sel/ 
solárny článok

solar power /sÁl@ paU@/  
slnečná (solárna) 
energia

steam /sti:m/ variť  
v pare; para

tide /taId/ príliv a odliv

tide power /taId paU@/ 
sila/energia prílivu 
(odlivu)

wave power /weIv 
paU@/ sila/energia vlny

windmill /wIndmIl/ 
veterný mlyn

wind power  
/wInd paU@/ veterná 
energia; sila vetra

Lekcia 3 – What is 
going to happen next

adventure /@d’ventS@/ 
dobrodružstvo

ate (past tense of eat) 
/eIt/ jedol; jedli  
(min. čas od eat)

bank (river) /b{Îk/ 
breh; nábrežie 

belong /bI’lÁÎ/ patriť 
(niekomu); náležať

borrow /bÁr@U/  
(vy)požičať si

briefcase /bri:fkeIs/ 
aktovka na dokumenty

dead /ded/ mŕtvy; 
zomrelý

event /I’vent/ udalosť

exciting /Ik’saItIÎ/ 
zaujímavý

expect /Ik’spekt/ 
očakávať; 
predpokladať

fact /f{kt/ skutočnosť; 
fakt

in fact /In f{kt/  
v skutočnosti; vlastne

felt /felt/ cítil (min.č. 
of feel); plsť; plsťový

flow (the water flows) 
/fl@U/ tiecť; tok (vody)

food /fu:d/ jedlo; 
strava

fuss /fös/ hluk; panika; 
rozruch

gap /g{p/ medzera

gasp /gA:sp/  
ťažko/prerývane 
dýchať; lapať po dychu

imagine /I’m{dZIn/ 
predstaviť si; myslieť si

iron (metal) /aI@n/ 
železo; žehliť; žehlička

lock /lÁk/ (u)zamknúť

mystery /mIst@ri/ 
záhada; tajomstvo

mysterious /mI’stI@rI@s/ 
tajomný; tajuplný; 
záhadný

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

relief /rI’li:f/ úľava; 
uľahčenie

rusty /rösti/ 
skorodovaný; hrdzavý

season /si:zn/ nočné 
obdobie

shudder /Söd@/ 
zachvieť sa; triaška; 
chvenie

sigh /saI/ vzdychnúť 
si; povedať s 
povzdychom

single /sIÎgl/ 
slobodný/-á

temper /temp@/ 
nálada; povaha

trapped /tr{pd/ 
uväznený

underneath /önd@’ni:T/ 
pod; naspodku

walk /wO:k/ ísť; chodiť 
(pešo)

Lekcia 4 – Forest 
animals in danger

about /@’baUt/ okolo; 
asi

advice /@d’vaIs/ rada

bamboo /b{mbu:/ 
bambus

bear /be@/ znášať; 
vydržať

cry (call out) /kraI/ 
plakať; kričať

cut down /köt dAun/ 
znížiť; skrátiť; posekať

dead /ded/ mŕtvy; 
zomrelý

destroy /dI’strOI/ zničiť

eat /i:t/ jesť

endangered  
/In’deInZ@d/ ohrozený

fearful /fI@f@l/ bojazlivý; 
strašný; hrozný

fearless /fI@l@s/ 
nebojácny

file (fact file) /faIl/ 
súbor

food /fu:d/ jedlo; 
strava

fortunately  
/fO:tS@n@tli/ našťastie

habitat /h{bIt{t/ 
miesto výskytu 
(zvierat, rastlín)

kangaroo /k{Îg@’ru:/ 
klokan

koala bear /k@UA:l@ 
be@/ medvedík koala

panda /p{nd@/ panda

pitch (football) /pItS/ 
hrisko

pretend /prI’tend/ 
predstierať

repeat /rI’pi:t/ 
opakovať; povedať/
napísať/znovu urobiť

rhyme /raIm/ rým; 
rýmovať sa; veršovať

risk /rIsk/ risk; 
nebezpečie

at risk /rIsk/  
v nebezpečí; v ohrození

safety /seIfti/ 
bezpečie; bezpečnosť

timid /tImId/ plachý; 
bojazlivý

Lekcia 5 - Patterns

agree /@’gri:/ súhlasiť

altogether /O:lt@’geD@/ 
dohromady

ancient /eInS@nt/ 
starobylý; staroveký

beautiful /bju:tIfl/ 
krásny

blouse /blaUz/ 
halenka; blúzka

brain /breIn/ mozog

complete /k@m’pli:t/ 
doplniť

complicated  
/kÁmplI’keItId/ 
zložitý; komplikovaný

countryside  
/köntrisaId/ vidiek

cruel /kru:@l/ krutý; 
ukrutný

exactly /Ig’z{ktli/ 
presne

heading (title) /hedIÎ/ 
nadpis; záhlavie

information  
/Inf@’meISn/ 
informácia

love /löv/ milovať;  
mať rád

meaning /mi:nIÎ/ 
význam; zmysel

opinion /@’pInI@n/ 
názor; stanovisko

opposite /Áp@zIt/ 
opačný; opak

paragraph /p{r@grA:f/ 
podstavec

pattern /p{t@n/ vzor

plain /pleIn/ bez vzoru

represent /reprI’zent/ 
reprezentovať; 
predstavovať (niečo)

rubbish /röbIS/ 
odpadky; smeti

skill /skIl/ zručnosť; 
šikovnosť

strength /streÎT/ sila

title /taItl/ názov

traditional /tr@’dIS@nl/ 
tradičný

village /vIlIdZ/  
dedina

waste /weIst/ plytvať; 
mrhať

waste of time  
/weIst @v taIm/ strata 
času; mrhanie časom

zoo /zu:/ zoologická 
záhrada; zoo

Lekcia 6 – What is  
in a play

airport /e@pO:t/ letisko

breathlessly  
/breTl@sli/ bez dychu; 
so zatajeným dychom

comic /kÁmIk/ 
humorný; komik

confidently  
/kÁnfId@nt/ s istotou; 
presvedčene; sebaisto

designer /dI’zaIn@/ 
návrhár; grafik; 
výtvarník

cotton /kÁtn/ bavlna; 
bavlník; bavlnená 
tkanina

fancy dress  
/f{nsi dres/ maškarný 
kostým

fashion /f{Sn/ móda

fluffy /flöfI/ 
nadýchaný; páperovitý; 
načechraný

gorgeous /gO:dZ@s/ 
nádherný; skvelý

leather /leD@/ koža

match /m{tS/ nájsť 
prvok do páru; hodiť 
sa k niečomu; zápas

nephew /nefju:/ 
synovec

niece /ni:s/ neter

patterned /p{t@nd/ 
vzorkovaný

plot (in a story) /plÁt/ 
zápletka

Zoznam slov: Úroveň 6



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

project (a piece of 
work) /prÁdZekt/ 
projekt; návrh; plán; 
projektovať; plánovať

sari /sA:ri/ sárí 
(oblečenie Hindu.žien)

shy /SaI/ plachý; 
nesmelý; hanblivý

silky /’sIlki/ hodvábny; 
jemný; mäkký

stage directions  
/steIdZ d@’rekSnz/ 
divadelná réžia; 
scénická poznámka

sort out /sO:t aUt/ 
vytriediť

Lekcia 7 – Let’s visit 
Tahiti

activity /{k’tIvIti/ 
činnosť; aktivita

arrange /@’reIndZ/ 
upraviť; usporiadať

attractive /@’tr{ktIv/ 
atraktívny; príťažlivý; 
príjemný

calm /kA:m/ pokojný; 
tichý; ticho

canoe /k@’nu:/ kánoe

clear /klI@/ čistý; jasný

crown /kraUn/ 
korunovať

cute /kju:t/ roztomilý; 
rozkošný

effect /I’fekt/ účinok; 
uskutočniť; vykonať

encourage /In’körIdZ/ 
povzbudiť

explore /Ik’splO:/  
(pre)skúmať

flowers /flaU@z/ 
kvetiny

girl /gÆ:l/ dievča; 
dievčina

hidden /hIdn/ skrytý; 
utajený

island /aIl@nd/ ostrov; 
ostrovček

lagoon /l@’gu:n/ 
lagúna; jazierko

lend /lend/ (za)požičať

made /meId/ 
vyrobený; urobený; 
spravil

man /m{n/ muž; 
človek

meet /mi:t/ zoznámiť 
sa; stretnúť sa

pathway /pA:TweI/ 
cestička pre peších

persuade /p@’sweId/ 
presvedčiť; 
presviedčať

reef /ri:f/ útes; bralo; 
skala

showed /S@Ud/ 
ukázal(i); ukázalo sa

sparkling /spA:klIÎ/ 
iskrivý; šumivý

surf /sÆ:f/ príboj; 
vlnobitie

turquoise /tÆ:kwOIz/ 
tyrkysový

volcanic /vÁl’k{nIk/ 
sopečný

wise /waIs/ múdry

(knowing a lot)  
/’n@UIÎ @ lÁt/ veľmi 
znalý, skúsený, zbehlý

Lekcia 8 – Two heroes

arrival /@’raIvl/ príjazd; 
príchod

arrow /{r@U/ šíp

bow (bow and arrow)  
/baU/ luk (luk a šíp)

bury /beri/ pochovať

chief /tSi:f/ náčelník

fear /fI@/ strach

gentle /dZentl/ 
vznešený; urodzený

harm /hA:m/ poškodiť; 
ublížiť

hate /heIt/ nenávidieť; 
neznášať

heart /hA:t/ srdce; 
srdečný

hideous /hIdI@s/ 
ohavný; ohyzdný; 
odporný

horror /hÁr@/ hrôza; 
zdesenie

kindly /’kaIndli/ 
láskavo; milo; vľúdne

law /lO:/ právo; zákon

legend /ledZ@nd/ 
legenda

meanwhile /mi:nwaIl/ 
zatiaľ; v priebehu; 
počas

mind /maInd/ myseľ; 
rozum

don’t mind  
/d@Unt maInd/ nevadí

native /neItIv/ 
domorodec

nation /neISn/ národ

neighbour /neIb@/ 
sused(-ka)

opposite /Áp@zIt/ 
opačný; opak

part (role) /pA:t/ rola; 
úloha (divadelná)

peace /pi:s/ mier; 
pokoj; pohoda

sadness /s{dn@s/ 
smútok

stranger /streIndZ@/ 
cudzí / neznámy 
človek

tribe /traIb/ 
(domorodý) kmeň; 
klan

truth /tru:T/ pravda

ugliness /’öglin@s/ 
ohyzdnosť; hnus; 
podlosť; škaredosť

warrior /wÁrI@/ 
bojovník; vojak; hrdina

weapons /wep@nz/ 
zbrane

wisely /waIzli/ múdro; 
rozumne

Lekcia 9 – Doctors 
then and now

ambulance  
/{mbjUl@ns/ sanitka

divide /dI’vaId/  
(roz)deliť

drain /dreIn/ vyčerpať

European /jU@r@’pi:@n/ 
Európan; európsky

factual /f{ktS@l/ 
reálny; konkrétny; 
skutočný

fell /fel/ min. čas od 
“fall” - spadnúť

fresh /freS/ čerstvý; 
osviežujúci

health /helT/ zdravie

healthy /helTi/ zdravý

hurt /hÆ:t/ bolieť; 
zraniť

instructions  
/In’strökSnz/ 
inštrukcie; pokyny

instruments  
/Instr@m@nts/ nástroje; 
náradie; náčinie

illness /Iln@s/ chorý; 
nezdravý

knee /ni:/ koleno
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medicine (field)  
/meds@n/ medicína; 
lekárstvo; čary; kúzlo

Middle East /mIdl i:st/ 
Stredný Východ

obvious /ÁbvI@s/ 
zjavný; očividný; ľahko 
viditeľný

operations  
/Áp@’reISns/ operácie; 
prevádzka; operačný

pain /peIn/ bolesť; 
bolesti

properly /prÁp@li/ 
poriadne

school /sku:l/ škola

sheets (bed) /Si:ts/ 
prestieradlo, plachta 
(na posteli)

surgeon /sÆ:dZn/ 
chirurg

touch /tötS/ kontakt; 
dotyk

treat (medical) /tri:t/ 
liečiť

treatment /tri:tm@nt/ 
liečba

walking /wO:kIÎ/ pešia 
turistika; chôdza

ward /wO:d/ oddelenie 
nemocnice, väzenia 
apod.

wrong /rÁÎ/ zlý; 
nesprávny; chybný

go wrong /g@U ’rÁÎ/ 
pokaziť sa

Lekcia 10 – Forest 
plants and trees

anxious /{ÎkS@s/ 
dychtivý; úzkostlivý; 
naplnený obavami

bark (of a tree) /bA:k/ 
kôra (stromu)

blood /blöd/ krv

bone /b@Un/ kosť

bud (flower) /böd/ 
pupenec; očko (na 
kvete)

calm /kA:m/ pokojný; 
tichý; pokoj; ticho

cure /kjU@/ (vy)liečiť

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

fever /fi:v@/ horúčka; 
zimnica; vzrušenie

forever /f@’rev@/ 
navždy; nastálo

hate /heIt/ nenávidieť; 
neznášať

life /laIf/ život

life cycle /laIf saIkl/ 
životný cyklus; 
životnosť

light /laIt/ ľahký

medicine /meds@n/ 
lieky; liečiť, podať 
liečivo

normally /nO:m@li/ 
obyčajne; normálne

painkiller /peInkIl@/ 
liek na bolesť

passage /p{sIdZ/ 
článok; úryvok; pasáž

secret passage /si:kr@t 
p{sIdZ/ tajná chodba

petals /pet@lz/ okvetné 
lístky; lupene

plants /plA:nts/ 
rastliny; rastlinstvo; 
továrne

process /pr@Uses/  
spracovať; 
spracovávať; proces

recently /ri:s@ntlI/ 
v poslednej dobe; 
nedávno

root (of a plant or 
tree) /ru:t/ koreň

serious /sI@rI@s/ vážny; 
úprimný; skutočný

shoot /Su:t/ strieľať; 
vystreliť

sore /sO:/ boľavý

stem /stem/ stonka; 
stopka; kmeň

tablet /t{blIt/ 
tabletka; pilulka; 
prášok

throat /Tr@Ut/ hrdlo

torch (a light you 
carry often operated 
by batteries) /tO:tS/ 
baterka; pochodeň

years /jI@z/ roky

Lekcia 11 – Find out 
about sports

board /bO:d/ doska; 
tabuľa; fošna; panel

chart /tSA:t/ tabuľka; 
rebríček (hudobný)

compete /k@mpi:t/ 
súperiť; súťažiť; závodiť

competition  
/kÁmp@’tISn/ súťaž

downhill /daUnhIl/ 
zjazdový

elbow /elb@U/ lakeť

elbow pad /elb@U 
p{d/ chránič lakťov; 
vykrojenie na lakte

equipment  
/I’kwIpm@nt/ 
vybavenie; výbava

extreme /Ik’stri:m/ 
nesmierny; extrémny

feet /fi:t/ nohy 
(chodidlá)

fixed /fIkst/ pevný; 
upevnený

fool (silly person) /fu:l/ 
debil; idiot; pochábeľ; 
blázon; hlupák

freestyle /fri:staIl/ 
voľný spôsob 
(plávanie)

goggles /gÁglz/ 
(ochranné) okuliare

height /haIt/ výška

kite /kaIt/ (papierový) 
drak

kite surfer /kaIt sÆ:f@/  
ten, kto púšťa 
(papierového) draka

knee /ni:/ koleno

kneepad /ni:p{d/ 
chránič kolien

life jacket /laIf dZ{kIt/ 
záchranná vesta

Olympic /@’lImpIk/ 
olympijský

people /pi:pl/ ľudia

protective /pr@’tektIv/ 
ochranný(-á, -é); 
obranný

puzzle /pözld/ hádanka; 
rébus; hlavolam; 
skladačka; záhada

ramp /r{mp/ rampa; 
naklonená plošina; 
nájazd

rough (water) /röf/ 
drsný; hrubý

skis /ski:z/ lyže

snowboarding  
/sn@U’bO:dIÎ/ jazda na 
snowboarde

spectator /spek’teIt@/ 
divák

speed (noun) /spi:d/ 
rýchlosť

speed (verb) /spi:d/ 
rýchlosť

steep /sti:p/ strmý; 
prudký; náhly

take place /teIk pleIs/  
prohodiť sa; 
uskutočniť sa

Zoznam slov: Úroveň 6
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tie /taI/ kravata; 
viazanka

time /taIm/ čas

twist /twIst/ (za)krútiť; 
otočiť (sa)

winter /wInt@/ zima

Lekcia 12 – I saw  
the race!

astonished /@’stÁnISt/ 
užasnutý

bee /bi:/ včela

bench /bentS/ lavička; 
lavica

champion /tS{mpi@n/ 
víťaz; šampión; 
majster (v športe)

chat /tS{t/ hovoriť; 
zhovárať sa

cheer /tSI@/ prevolávať 
na slávu

cheerio /tSI@ri’@U/ 
nazdar; servus; maj sa

commentator  
/kÁm@nteIt@/ 
komentátor

compete /k@mpi:t/ 
súperiť; súťažiť; 
závodiť

competition  
/kÁmp@’tISn/ súťaž

desperate /desp@r@t/ 
zúfalo túžiť po

dim /dIm/ tieniť; 
zacloniť

expect /Ik’spekt/ 
očakávať; 
predpokladať

fascination 
/f{sI’neIS@n/ 
okúzlenie; očarenie; 
uchvátenie

gasp /gA:sp/ ťažko/
prerývane dýchať; 
lapať po dychu

glare /gle@/ (oslnivo) 
žiariť

grandstand  
/gr{ndst{nd/ hlavná 
tribúna

groan /gr@Un/ ston; 
úpenie; stenanie; 
nariekať; úpenie 

hesitate /hezIteIt/ 
váhať

hug /hög/ objímať sa

kicked /kIkd/ (vy)kopol

miss (not see) /mIs/ 
prehliadnuť; nezbadať

shade /SeId/ tieň; 
prítmie

sigh /saI/ vzdychnúť 
si; povedať s 
povzdychom

team /ti:m/ tím; 
skupina; družstvo

viewing box  
/vju:IÎ bÁks/ 
predvádzacia 
miestnosť

suppose /s@’p@Uz/  
domnievať sa; 
predpokladať

upstairs /öp’ste@z/ 
na poschodie; na 
poschodí

won /wön/ vyhral 
(min.č. od win); 
vyhraný
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