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KID’S BOX 3 

anglicko-slovenský slovník 

  

 

 

 
Výslovnosť nájdete na http://dictionary.cambridge.org/. Do vyhľadávača si zadajte slovo a potom si 
ho vypočujte tak, že kliknete na značku UK, napr.: 

animal  
noun ( CREATURE ) /ˈæn.ɪ.məl/ n [C] 
 

 

 

 

instructions to exercises pokyny k cvičeniam 
act zahraj 
answer odpovedz, odpoveď 
ask pýtaj sa 
check skontroluj 
choose  vyber si 
circle zakrúžkuj 
colour vyfarbi 
complete doplň 
correct oprav 
describe opíš 
Do you remember? Pamätáš si? 
draw  nakresli 
find  nájdi 
find the pairs nájdi páry 
fold the page zohni stranu 
follow nasleduj 
join spoj 

http://dictionary.cambridge.org/
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listen počúvaj 
look pozri 
look around pozri sa okolo 
make urob 
match priraď, pospájaj 
odd one out vyraď to, čo do skupiny nepatrí 
order daj do poradia 
play the game hraj hru 
point to ukáž na 
put in groups daj do skupín 
question otázka 
read  čítaj  
repeat opakuj 
say povedz 
sentence veta 
sing spievaj 
sort roztrieď 
talk hovor 
think mysli 
tick the box označ štvorček 
use použi 
write napíš 
  
  

Introductory Unit HELLO!  Úvodná lekcia AHOJ! 
Page 2 and 3 Strana 2 a 3 
hello ahoj 
goodbye dovidenia 
What’s your name? Ako sa voláš? 
My name’s ... Moje meno je ... 
How old are you? Koľko máš rokov? 
I’m (eight). Mám (osem). 
Have you got ...? Máš / Vlastníš ...? 
I’ve got ... Ja mám / vlastním ... 
I like (reading). Rád / Rada (čítam). 
What’s ... called? Ako sa ... volá? 
She’s / He’s / It’s called ... Ona / On / To sa volá ... 
comic komiks 
Lock and Key Zámok a Kľúč 
have got mať, vlastniť 
Brainbox Krabica s rozumom 
Look box Pozri tabuľka 
favourite obľúbený 
colour farba 
blue modrá 
pink ružová 
black čierna 
red červená 
yellow žltá 
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green zelená 
orange oranžová 
white biela 
grey sivá 
purple fialová, purpurová 
brown hnedá 
toy hračka 
helicopter helikoptéra 
doll bábika 
computer počítač 
train vlak 
bike bicykel 
monster príšera 
kite šarkan 
game hra 
lorry nákladné auto 
camera fotoaparát 
number číslo 
eleven jedenásť 
twelve dvanásť 
thirteen trinásť 
fourteen štrnásť 
fifteen pätnásť 
sixteen šestnásť 
seventeen sedemnásť 
eighteen osemnásť 
nineteen devätnásť 
twenty dvadsať 
playroom herňa 
cupboard skriňa, kredenc 
shelf polica 
Can you spell ...? Vieš vyhláskovať ...? 
How do you spell ...? Ako vyhláskuješ ...? 
on na 
next to vedľa 
in front of pred 
under pod 
between medzi 
behind za 
Page 4 and 5 Strana 4 a 5 
He’s / She’s eating an apple. On / Ona je jablko (práve teraz). 
What’s he / she reading? Čo on / ona číta (práve teraz)? 
Is he / she painting? Maľuje on / ona (práve teraz)? 
Yes, he / she is. Áno (robí to práve teraz). 
No, he / she isn’t. Nie (nerobí to práve teraz). 
playground ihrisko 
action čin, aktivita 
jump skákať 
read čítať 
sit sedieť 
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drink piť 
talk hovoriť, rozprávať 
listen počúvať 
eat jesť 
play hrať (sa) 
write písať 
stand stáť 
kick kopať 
hit udierať 
paint maľovať 
ride jazdiť 
do robiť 
show ukazovať 
noun podstatné meno 
tennis tenis 
ball lopta 
orange juice pomarančový džús 
apple jablko 
bag taška 
book kniha 
football futbal 
baseball bejzbal 
He’s / She’s got ... On / Ona má / vlastní ... 
has got má / vlastní 
We’ve got ... My máme / vlastníme ... 
hockey hokej 
photograph fotografia 
greenhouse skleník 
bounce odraziť, odskočiť 
cousin bratranec, sesternica 
and a (spojka) 
street ulica 
garden záhrada 
park park 
fat tučný 
fly letieť 
drive šoférovať 
walk ísť (pešo), prechádzať sa 
new  nový 
Page 6 and 7 Strana 6 a 7 
can môcť, vedieť 
Can you swim? Vieš plávať? 
I can play the piano. Viem hrať na klavíri. 
I can’t ride a bike. Neviem sa bicyklovať. 
hand ruka 
head hlava 
leg noha 
bed posteľ 
tick kvačka 
fish ryba 
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clock hodiny 
sock ponožka 
detective agency detektívna agentúra 
magnifying glass lupa 
brush kef(k)a, štetec 
fur srsť, kožuch 
Sorry we can’t answer the phone at the 
moment. 

Je nám ľúto, ale momentálne váš hovor 
nemôžeme prijať. 

Please leave a message. Nechajte prosím odkaz. 
We’ve got work to do. Máme prácu. 
Please help me. Pomôž mi prosím. 
Can I help you? Môžem ti / vám pomôcť? 
No problem. Žiadny problém. 
look for hľadať 
trip (up) potknúť sa o niečo 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
teacher učiteľ/ka 
friend priateľ/ka 
get dostať 
big veľký 
small malý 
sand piesok 
egg vajce 
desk lavica 
song pieseň 
shell mušľa, pancier, ulita 
cross kríž, prečiarknuť, prekrížiť 
joke vtip 
  
  

1 FAMILY MATTERS  1 RODINNÉ ZÁLEŽITOSTI 
Page 8 and 9 Strana 8 a 9 
family rodina 
aunt teta 
uncle ujo, strýko 
daughter dcéra 
son syn 
granddaughter vnučka 
grandson vnuk 
grandparent starý rodič 
parent rodič 
Star Hviezda 
I’m  ja som 
you’re ty si / vy ste 
he’s / she’s on je / ona je 
it’s to je 
we’re my sme 
they’re oni / ony sú 
my môj 
your tvoj / váš 
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his jeho 
her jej 
its toho 
our náš 
their ich 
That’s right. To je správne. 
Let’s ... Poďme ... 
go ísť 
Well done. Dobre (urobené). 
children deti 
grandchildren vnúčatá 
good at dobrý v 
chess šach 
house dom 
Who’s ...? Kto je ...? 
take a photo fotografovať, urobiť fotku, odfotiť 
sleep spať 
Page 10 and 11 Strana 10 a 11 
like mať rád 
love milovať 
enjoy tešiť sa z, užívať si 
want chcieť 
science veda 
doctor doktor 
naughty  nezbedný 
quiet tichý 
towel uterák 
clever šikovný, bystrý, múdry 
at the shops v obchodoch 
read about čítať o 
catch chytiť 
really  skutočne 
because pretože, lebo 
but ale 
need potrebovať 
Where ...? Kde ...? 
see vidieť 
happy šťastný 
everyone každý 
give a bath  okúpať (niekoho) 
bath vaňa, kúpať 
beautiful nádherný 
beard brada 
curly kučeravý 
fair bledý 
moustache fúzy 
straight rovný 
hair vlasy 
farmer farmár 
people ľudia 
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all day celý deň 
tractor traktor 
boots čižmy 
short krátky 
funny zábavný 
Page 12 and 13 Strana 12 a 13 
syllable slabika 
word slovo 
so easy taký ľahký 
only iba, len 
add pridať 
another ďalší, iný 
clap tlieskať 
Do you like + -ing? Máš rád + -nie? 
Yes, I do. Áno (mám rád). 
No, I don’t. Nie (nemám rád). 
pet thief zlodej domácich zvieratiek 
dirty špinavý 
jacket bunda 
We can find him. Môžeme / Vieme ho nájsť. 
Look at that!  Pozri sa na to! 
wear mať oblečené 
hat klobúk 
give dať 
old starý 
Page 14 and 15 Strana 14 a 15 
Do you know that ...? Vieš / Viete, že ...? 
painting maľba, obraz 
portrait portrét 
artist umelec 
self portrait autoportrét 
year rok 
cave jaskyňa 
different rozdielny, odlišný 
France Francúzsko 
Spanish španielsky 
American americký 
Turkish turecký 
both obaja, oba 
dress šaty 
flower kvet 
lots of veľa 
type typ 
group skupina 
person osoba, človek 
young mladý 
paintbrush štetec 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
plane lietadlo 
boat loďka 
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bus autobus 
thing vec 
living room obývacia izba 
sofa gauč 
dining room jedálenská miestnosť 
kitchen kuchyňa 
dinner večera 
have a bath kúpať sa 
graph graf 
exam skúška 
fruit ovocie 
animal zviera 
still life zátišie 
mouse myš 
bird vták 
wall stena, múr 
door dvere 
window okno 
  
  

2 HOME SWEET HOME  2 DOMOV SLADKÝ DOMOV 
Page 16 and 17 Strana 16 a 17 
city veľkomesto, väčšie mesto 
town menšie mesto 
village dedina 
country krajina, vidiek 
street ulica 
balcony balkón 
basement suterén 
downstairs prízemie, dolu schodmi 
lift výťah, zdvihnúť 
floor podlaha 
home domov 
stairs schody, schodište 
upstairs na poschodí, poschodie 
flat (apartment) byt 
hit your head udrieť si hlavu 
at home doma 
move sťahovať sa, pohybovať sa 
tree strom 
a lot of veľa 
full plný 
plant rastlina 
come  prísť 
letter písmeno 
block of flats panelák 
What about you? A čo ty / vy? 
Page 18 and 19 Strana 18 a 19 
twenty-one dvadsaťjeden 
thirty tridsať 
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forty štyridsať 
fifty päťdesiat 
sixty šesťdesiat 
seventy sedemdesiat 
eighty osemdesiat 
ninety deväťdesiat 
hundred sto 
carry niesť 
help pomôcť, pomoc 
lamp lampa 
take vziať, zobrať 
climb liezť 
difficult ťažký, náročný 
drink piť, nápoj 
address adresa 
smile usmievať sa 
Page 20 and 21 Strana 20 a 21 
air vzduch 
sound zvuk 
lovely krásny, rozkošný 
torch baterka, fakľa 
Oh, I don’t think so. Nemyslím si. 
Page 22 and 23 Strana 22 a 23 
world svet 
go up ísť hore, vzrastať 
tree house dom na strome 
yurt jurta 
igloo iglu 
Papua New Guinea Papua Nová Guinea 
Australia Austrália 
high vysoký 
so tak, takže 
easy jednoduchý, ľahký 
ladder rebrík 
Mongolia Mongolsko 
tent stan 
goat koza 
camel ťava 
skin koža 
hot horúco, horúci 
cover zakryť, pokryť 
mat rohož 
Canada Kanada 
Greenland Grónsko 
use používať 
go fishing ísť na ryby 
made of vyrobený z 
ice ľad 
outside vonku 
inside vnútri 
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temperature teplota 
°C degrees centigrade °C stupňov Celzia 
brick tehla 
wood drevo 
snow sneh 
animal skin zvieracia koža 
dream sen, snívať 
label označiť, štítok 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
crossword krížovka 
down zvisle (krížovka) 
across vodorovne (krížovka) 
the same rovnaký 
map mapa 
above ponad, povyše 
below popod, poniže 
chair stolička 
mouth ústa 
cow krava 
count počítať 
houseboat dom na vode 
bird vták 
morning dopoludnie, ráno 
afternoon popoludnie 
finished dokončený, hotový 
  
  

REVIEW UNITS 1 AND 2  OPAKOVANIE LEKCIE 1 A 2 
Page 24 and 25 Strana 24 a 25 
Pass the dice, please. Podaj kocku, prosím. 
That’s right / wrong. To je správne / nesprávne. 
If it’s right, roll again. Ak je to správne, hádžeš znova. 
If it’s wrong, stop. Ak je to nesprávne, stoj. 
Wanted! Hľadaný! 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
burger hamburger 
mirror zrkadlo 
telephone telefón 
supermarket supermarket 
message správa 
  
  

3 A DAY IN THE LIFE  3 JEDEN DEŇ V ŽIVOTE 
Page 26 and 27 Strana 26 a 27 
get dressed obliecť sa 
get undressed vyzliecť sa 
get up vstávať 
go to bed ísť do postele 
have a shower sprchovať sa 
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put on dať si na seba 
wake up zobudiť sa 
take off vyzliecť si 
wash umývať 
at seven o’clock o siedmej hodine 
skirt sukňa 
T-shirt tričko 
catch the bus chodievať autobusom 
breakfast raňajky 
lunch obed 
do homework robiť si domáce úlohy 
bedtime čas spánku / ísť do postele 
way cesta, spôsob 
lesson vyučovacia hodina 
start začať 
see vidieť 
out von(ku) 
before pred (časová preložka) 
after  po (časová predložka) 
routine rutina 
Page 28 and 29 Strana 28 a 29 
Monday pondelok 
Tuesday utorok 
Wednesday streda 
Thursday štvrtok 
Friday piatok 
Saturday sobota 
Sunday nedeľa 
week týždeň 
weekend víkend 
always vždy 
sometimes  niekedy 
never nikdy 
How often ...? Ako často ...? 
play the piano hrať na klavíri 
holidays prázdniny, dovolenka 
swimming lesson hodina plávania 
mountains hory 
Page 30 and 31 Strana 30 a 31 
driver šofér, vodič 
farmer farmár 
dancer tanečník 
singer spevák 
listen to the radio počúva rádio 
watch TV pozerať televízor 
show šou 
work pracovať 
Everybody knows ... Každý vie ... 
reporter reportér 
follow (na)sledovať 
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Page 32 and 33 Strana 32 a 33 
firefighter hasič, požiarnik 
dentist zubár 
police officer policajt 
nurse zdravotná sestra 
hospital nemocnica 
look after starať sa o 
well dobre 
water voda 
teeth zuby 
part časť, súčasť 
job zamestnanie, práca 
uniform uniforma 
special špeciálny 
clothes oblečenie 
at night v noci 
fire station požiarna stanica 
fire oheň 
place miesto 
accident nehoda 
safe bezpečný 
helmet helma, prilba 
dangerous nebezpečný 
Remember ...  pamätaj ... 
Don’t play ... Nehraj sa ... 
seat belt bezpečnostný pás 
river rieka 
lake jazero 
cross the street prejsť cez cestu 
bright colours svetlé farby 
pedestrian crossing prechod pre chodcov 
parked cars zaparkované autá 
headphones slúchadlá 
adult dospelý 
title názov 
cut out vystrihnúť 
glue lepidlo, zalepiť 
poster plagát 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
shoe topánka 
evening večer 
market trh 
café kaviareň 
bus stop autobusová zastávka 
watch hodinky; sledovať 
daily routine denná rutina 
mask maska, rúško 
handcuffs putá 
thermometer teplomer 
without  bez 
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a grown up dospelý 
  
  

4 IN THE CITY 4 V MESTE 
Page 34 and 35 Strana 34 a 35 
bank banka 
bus station autobusová stanica 
cinema kino 
sports centre športové centrum 
supermarket supermarket 
swimming pool plaváreň 
library knižnica 
market trh, tržnica 
cool  perfektné 
over here tuto, sem hľa 
see you uvidíme sa 
borrow požičať si 
High Street Hlavná ulica 
food  jedlo 
Where do you go to see a film? Kam chodíš, aby si si pozrel film? 
vegetables zelenina 
money peniaze 
buy kúpiť 
see vidieť, navštíviť 
fly a kite púšťať šarkana 
swim plávať 
Page 36 and 37 Strana 36 a 37 
What time is it? Koľko je hodín? 
We must be quiet. Musíme byť ticho. 
sorry prepáč(te) 
player hráč 
must musieť 
make my bed urobiť si posteľ 
clean my shoes očistiť si topánky 
tidy poriadny, čistotný; upratať 
untidy neporiadny, nečistotný 
tomorrow zajtra 
study študovať 
Page 38 and 39 Strana 38 a 39 
find  nájsť 
stress prízvuk 
bank robber bankový lupič 
Hands up! Ruky hore! 
Give me ... Daj(te) mi ... 
I really need ...  Skutočne potrebujem ... 
cash hotovosť 
touch dotknúť sa 
lovely day nádherný deň 
Page 40 and 41 Strana 40 a 41 
first prvý 
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metal kov, kovový 
coin minca 
Turkey Turecko 
live žiť, bývať 
currency (peňažná) mena 
pounds libry 
pence pence 
Britain Británia 
(bank) note bankovka 
total súčet 
price cena 
Here you are. Nech sa páči. 
add pridať, spočítať 
take away (subtract) odčítať 
Middle East Blízky Východ 
shopping list nákupný zoznam 
How much is / are ...? Koľko stojí / stoja ...? 
digital radio digitálne rádio 
digital camera digitálny fotoaparát 
sunglasses  slnečné okuliare 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
code kód 
secret tajný, tajomstvo 
volleyball volejbal 
bookcase knižnica, polica na knihy 
toy box krabica s hračkami 
answer questions odpovedať na otázky 
trousers  nohavice 
run behať 
put položiť, dať 
speak hovoriť, rozprávať 
in class v triede 
school  škola 
menu menu, ponuka 
chicken sandwich kurací sendvič 
ice cream zmrzlina 
chocolate cake čokoládový koláč 
milk mlieko 
What else ...? Čo iné ...? 
egg sandwich sendvič s vajcom 
carrot cake mrkvový koláč 
lemonade limonáda, malinovka 
rice ryža 
  
  

REVIEW UNITS 3 AND 4  OPAKOVANIE LEKCIE 3 A 4 
Page 42 and 43 Strana 42 a 43 
bookshop kníhkupectvo 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
bread chlieb 
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check teeth skontrolovať zuby 
sheep ovca / ovce 
  
  

5 FIT AND WELL 5 FIT A V PORIADKU 
Page 44 and 45 Strana 44 a 45 
illness choroba 
temperature teplota 
cold nádcha; zima, studený 
cough kašeľ, kašľať 
headache bolesť hlavy 
toothache bolesť zuba 
stomach-ache bolesť brucha 
What’s the matter with you? Čo sa s tebou deje? 
I’m not very well. Nie som v poriadku. 
My head hurts. Bolí ma hlava. 
degrees stupne 
I’m very hot. Je mi veľmi horúco. 
arm rameno, ruka 
sweets sladkosti 
tissues vreckovky 
bandages obväzy 
earache bolesť ucha 
backache bolesť chrbta 
hurt bolieť 
Page 46 and 47 Strana 46 a 47 
blanket prikrývka 
How often ...? Ako často ...? 
after every meal for a week po každom jedle jeden týždeň 
medicine liek, medicína 
mustn’t nesmieť 
sad  smutný 
healthy zdravý 
stay in bed zostať v posteli 
Page 48 and 49 Strana 48 a 49 
throw hodiť, hádzať 
goat koza 
slow pomalý 
lemon citrón 
party oslava 
waiter čašník 
Page 50 and 51 Strana 50 a 51 
giraffe žirafa 
rest odpočívať; zvyšok 
the right food správne jedlo 
bad for ...  zlý pre ... 
exercise cvičenie 
a good idea to ... dobrý nápad (urobiť) ... 
fresh air čerstvý vzduch 
relax odpočívať, relaxovať 
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kind druh 
glass of water pohár vody 
quiz kvíz 
skip hopsať, poskakovať  
hop skákať, poskakovať 
jump skákať 
dance tancovať 
drop spadnúť, klesnúť, pustiť na zem 
until až do, až kým 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
ear ucho 
tooth / teeth zub / zuby 
back chrbát 
stomach brucho 
head hlava 
foot / feet chodidlo / chodidlá 
hair vlasy 
eye oko 
mouth ústa 
shoulder plece 
nose nos 
hand ruka 
leg noha 
arm rameno 
class rules pravidlá v triede 
hit udrieť 
burger hamburger 
chips hranolky 
biscuit keks, sušienka 
pick up zdvihnúť, vyzdvihnúť 
thin tenký, chudý 
close blízko, zatvoriť 
knock klopať 
  
  

6 A DAY IN THE COUNTRY 6 DEŇ NA VIDIEKU 
Page 52 and 53 Strana 52 a 53 
field pole 
forest les 
grass tráva 
lake jazero 
leaf / leaves list / listy (na strome) 
picnic piknik 
plant rastlina 
river rieka 
country krajina, vidiek 
countryside vidiek 
towel uterák 
on the ground na zemi 
stay zostať 
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duck kačka 
free time voľný čas 
bread chlieb 
at the moment v tejto chvíli, momente 
because pretože, lebo 
so tak, takže 
Page 54 and 55 Strana 54 a 55 
Shall I ...? Mám ...? (návrh) 
bad zlý 
hot horúci 
cold studený 
fat tlstý, tučný 
hungry hladný 
loud hlasný, hlučný 
quiet tichý 
strong silný 
thirsty smädný 
tired unavený 
thin tenký, chudý 
weak slabý 
cow krava 
long dlhý 
tall vysoký 
everywhere všade 
skin koža, pokožka 
short krátky, nízky 
naughty nezbedný 
funny zábavný, smiešny 
angry nahnevaný 
clever šikovný, múdry 
Page 56 and 57 Strana 56 a 57 
start the car naštartovať auto 
dirty špinavý 
clean čistý, vyčistiť 
Shall we ask Mrs Potts, too? Máme sa spýtať tiež pani Potts-ovej? 
ask spýtať sa, žiadať 
fish ryba / ryby 
Don’t b silly. Nebuď hlúpy. 
Page 58 and 59 Strana 58 a 59 
air vzduch 
breathe dýchať 
seeds semienka 
roots korene 
material materiál 
oxygen kyslík 
carbon dioxide oxid uhličitý 
sunflower slnečnica 
turn otočiť, zabočiť 
sun slnko 
grow rásť, pestovať 
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sand piesok 
during the day počas dňa 
plate tanier 
bowl mis(k)a 
top vrch, vrchol 
wool vlna 
paper papier 
wood drevo 
medicine liek, medicína 
sunlight slnečné svetlo 
lentil šošovica 
bean fazuľa 
pea hrach 
experiment experiment 
watch sledovať 
cut strihať, rezať, krájať 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
notebook poznámkový blok, zošit 
questionnaire dotazník 
lost stratený 
farm farma 
scissors nožnice 
board tabuľa 
eraser guma na gumovanie 
cotton wool vata 
  
  

REVIEW UNITS 5 AND 6  OPAKOVANIE LEKCIE 5 A 6 
Page 60 and 61 Strana 60 a 61 
bridge most 
wet mokrý 
continue pokračovať 
go forward choď dopredu 
go back choď naspäť 
miss a turn stáť jedno kolo 
throw again hádzať znova 
start začiatok 
finish koniec 
horse kôň 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
boots čižmy 
beach pláž 
umbrella dáždnik 
hat klobúk, čiapka 
sun cream krém na opaľovanie 
sock ponožka 
sea more 
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7 WORLD OF ANIMALS 

 
7 SVET ZVIERAT 

Page 62 and 63 Strana 62 a 63 
dolphin delfín 
kangaroo kengura, klokan 
lion lev 
panda panda 
shark žralok 
whale veľryba 
parrot papagáj 
bear medveď 
bat netopier 
insect hmyz 
pouch vačok, vrecko 
quick rýchly 
the Internet internet 
China Čína 
mammal cicavec 
reptile plaz 
meat mäso 
bird vták 
jungle džungľa 
What does it look like? Ako vyzerá? 
Page 64 and 65 Strana 64 a 65 
elephant slon 
land animal pozemské zviera 
centimetre centimeter 
clean / cleaner čistý / čistejší 
dirty / dirtier špinavý / špinavší 
big / bigger veľký / väčší 
good / better dobrý / lepší 
bad / worse zlý / horší 
The cat’s weaker than the lion.  Mačka je slabšia ako lev. 
snake had 
ugly  škaredý 
hide skryť sa 
monkey opica 
rock skala 
island ostrov 
Page 66 and 67 Strana 66 a 67 
wild divý, divoký 
hippo hroch 
both oba, obaja 
office  kancelária, úrad 
thief zlodej 
hear počuť 
everybody každý 
the wrong man nesprávny muž 
Page 68 and 69 Strana 68 a 69 
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type typ 
habitat (prirodzené) prostredie, miesto výskytu 
place miesto 
Madagascar Madagaskar 
Indian Ocean Indický oceán 
old starý 
only iba, len 
waterfall vodopád 
cave jaskyňa 
snow sneh, snežiť 
inside vo vnútri, vnútri 
rain dážď, pršať 
ring-tailed lemur lemúr kata 
tomato frog parosnička červená 
Nile crocodile nílsky krokodíl 
description opis 
I think ...  Myslím si ... 
information page informačná strana 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
alphabetical order poradie podľa abecedy 
crocodile krokodíl 
mouse / mice myš / myši 
tiger tiger 
job zamestnanie, práca 
adjective prídavné meno 
wild animal divé zviera 
compare porovnať 
  
  

8 WEATHER REPORT 8 SPRÁVA O POČASÍ 
Page 70 and 71 Strana 70 a 71 
weather počasie 
weatherman rosnička (hlásateľ počasia) 
cloud mrak 
cloudy zamračené 
hot horúco 
sun slnko 
sunny slnečno 
rain dážď pršať 
rainbow dúha 
snow sneh, snežiť 
wet mokro 
wind vietor 
windy veterno 
today dnes 
very veľmi 
pet domáce zvieratko 
snowman snehuliak 
It’s snowing / cold / wet / windy. Sneží / Je zima / Je mokro / Fúka vietor. 
There’s no sun. Nesvieti slnko. 
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What’s the weather like (at the beach)? Aké je počasie (na pláži)? 
 
Page 72 and 73 

 
Strana 72 a 73 

yesterday včera 
was / wasn’t bol / nebol 
were / weren’t boli / neboli 
last weekend minulý víkend 
sweater sveter 
scarf šál, šatka 
all morning celé ráno 
coat kabát 
ready hotový, pripravený 
wasn’t any nebol žiadny 
Page 74 and 75 Strana 74 a 75 
shorts šortky, krátke nohavice 
police polícia 
police station policajná stanica 
mine môj (bez podstatného mena) 
At what time ...? O koľkej ...? 
Page 76 and 77 Strana 76 a 77 
orchestra orchester 
had mal 
England Anglicko 
pop pop 
classical klasický 
group skupina 
drums bicie 
keyboard klávesy 
electronic piano elektrický klavír 
section sekcia, časť 
brass mosadzné (dychové) nástroje 
woodwind drevené (dychové) nástroje 
strings sláčikové nástroje 
percussion bicie nástroje 
instrument nástroj 
composer skladateľ 
folk folkový 
piece kus, kúsok 
violin husle 
electric guitar elektrická gitara 
flute flauta 
trumpet trubka 
rice ryža 
lid uzáver 
bottle  fľaša 
the same rovnaký 
more viac 
less menej 
What happens if ...? Čo sa deje / stane, keď ...? 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
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day deň 
at a friend’s house u priateľa doma 
shell škrupina, pancier, ulita, mušľa 
Marching Song pochodová pieseň 
snowball snehová guľa 
round okrúhly, okolo 
musical instrument hudobný nástroj 
dear drahý 
see you soon uvidíme sa čoskoro 
  
  

REVIEW UNITS 7 AND 8  OPAKOVANIE LEKCIE 7 A 8 
Page 78 and 79 Strana 78 a 79 
example príklad 
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