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KID’S BOX 4 

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 
listen počúvaj 
look pozri 
look around pozri sa okolo 
make urob 
match priraď, pospájaj 
odd one out vyraď to, čo do skupiny nepatrí 

http://dictionary.cambridge.org/
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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 
  
  

HELLO THERE! AHOJTE! 
Page 2 and 3 Strana 2 a 3 
beard brada 
clever šikovný, bystrý, múdry 
comic komiks 
curly kučeravý 
detective detektív 
doctor doktor 
everybody každý 
farmer farmár 
funny smiešny, zábavný 
hair vlasy 
have got mať 
hungry hladný 
long dlhý 
loud hlasný, hlučný 
moustache fúzy 
quiet tichý 
sad smutný 
short krátky, nízky 
smile usmievať sa, úsmev 
straight rovný 
sunglasses slnečné okuliare 
thirsty smädný 
tired unavený 
want chcieť 
wear nosiť, mať oblečené 
young mladý 
Page 4 and 5 Strana 4 a 5 
always vždy 
at five o’clock o piatej hodine 



© JAZYKOVÁ ŠKOLA PRIMA 
Mládežnícka 7, 934 05 Levice                                                                                                          
 
 

KID’S BOX 4 slovník – © Zuzana Labudová Stránka 3 
 

at night v noci 
at work v práci 
aunt teta 
big veľký 
breakfast raňajky 
chair stolička 
clean your teeth vyčistiť si zuby 
comb (u)česať 
come on poďme 
country vidiek, krajina 
cow krava 
dentist zubár 
during the day počas dňa 
eat jesť 
every day každý deň 
farm farma 
flat byt 
get up vstávať 
get your bag vezmi si tašku 
goodbye dovidenia 
have a wash umyť sa 
hospital nemocnica 
in the morning / afternoon / evening ráno / popoludní / večer 
it’s time to go je čas ísť 
kitchen kuchyňa 
like doing rád robiť 
listening to music počúvanie hudby 
lose stratiť, prehrať 
must musieť 
never nikdy 
put on clothes obliecť si šaty 
put on shoes obuť si topánky 
routine rutina 
run bežať 
school škola 
sheep ovca 
sometimes niekedy 
uncle strýko 
wake up zobudiť sa 
weekend víkend 
work pracovať 
Page 6 and 7 Strana 6 a 7 
basketball basketbal 
blanket deka, prikrývka 
buy kúpiť 
can môcť, vedieť 
catch chytiť 
coat kabát 
cousin bratranec, sesternica 
down dole 
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excuse me prepáčte, ospravedlňte ma 
fly lietať 
food jedlo 
guitar gitara 
help pomoc, pomôcť 
house dom 
kite šarkan 
Lock and Key Zámok a Kľúč 
need potrebovať 
No problem. Žiadny problém. 
nurse zdravotná sestra 
pet domáce zvieratko 
picnic piknik 
plane lietadlo 
rain dážď, pršať 
Right here, next to the lake. Presne tu, vedľa jazera. 
safe bezpečný 
shout kričať 
snake had 
snow sneh, snežiť 
somebody niekto 
swim plávať 
thief zlodej 
train vlak 
What’s the matter? Čo sa deje? 
Where were you at this time yesterday?  Kde ste boli včera o tomto čase? 
who kto 
why prečo 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
ache bolesť 
after po (časová predložka) 
angry nahnevaný 
bank banka 
before pred (časová predložka) 
carry niesť 
climb liezť 
cloudy zamračené 
cough kašeľ 
cry plakať, revať, kričať 
daughter dcéra 
driver šofér 
find nájsť, považovať 
fish ryba / ryby 
floor podlaha 
fruit ovocie 
get dressed obliecť sa 
grass tráva 
ground zem 
hat klobúk 
headache bolesť hlavy 
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home domov 
hot horúco 
how many koľko 
hurt ublížiť 
island ostrov 
join the dots spojte bodky 
leaf / leaves list / listy 
library knižnica 
live žiť, bývať 
lorry nákladné auto 
lunch obed 
move pohybovať sa, sťahovať sa 
outside vonku 
person osoba 
plant rastlina 
river rieka 
road cesta 
scarf šál, šatka 
sea more 
show ukázať 
skirt sukňa 
son syn 
stairs schody 
stomach žalúdok 
stomach-ache bolesť žalúdka 
sunny slnečno 
temperature teplota 
throw hodiť 
tooth / teeth zub / zuby 
toothache bolesť zuba 
towel uterák 
town mesto 
tree strom 
waterfall vodopád 
weather počasie 
whale veľryba 
window okno 
windy veterno 
worse horší 
yesterday včera 
  
  

1 BACK TO SCHOOL 1 NASPÄŤ DO ŠKOLY 
Page 8 and 9 Strana 8 a 9 
Art class hodina výtvarnej výchovy 
boring nudný 
bowl mis(k)a 
busy ručný, zaneprázdnený 
careful opatrný 
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difficult náročný, ťažký 
easy jednoduchý, ľahký 
exciting vzrušujúci 
football match futbalový zápas 
learn (na)učiť sa 
Maths lesson hodina matematiky 
painting maľovanie 
quick rýchly 
slow pomalý 
teach (na)učiť 
terrible hrozný, strašný 
Page 10 and 11 Strana 10 a 11 
add pridať, pripočítať 
after school club popoludňajšia družina 
dress šaty 
drop spadnúť, klesnúť, pustiť na zem 
floor podlaha 
jacket bunda, sako 
shirt košeľa 
shoes topánky 
skip hopsať, poskakovať 
skirt sukňa 
sweater sveter 
thing vec 
throw hodiť, hádzať 
trousers nohavice 
T-shirt tričko 
word slovo 
wrong nesprávne 
Page 12 and 13 Strana 12 a 13 
catch chytiť 
dolphin delfín 
elephant slon 
favourite obľúbený 
find nájsť, považovať 
go back ísť späť 
important dôležitý 
interesting zaujímavý 
job zamestnanie, práca 
laugh smiať sa 
lunchtime čas obeda 
naughty nezbedný 
phone telefón, telefonovať 
Page 14 and 15 Strana 14 a 15 
Do you know that ...? Vieš / Viete, že ...? 
bottle fľaša 
centimetre centimeter 
draw nakresliť 
eraser guma na gumovanie 
fill naplniť 
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foot / feet chodidlo / chodidlá 
glass pohár 
gram gram 
group skupina 
heavy ťažký 
how long aký dlhý, ako dlho 
hundred sto 
kilogram kilogram 
kilometre kilometer 
leaf / leaves list / listy na strome 
length dĺžka 
litre liter 
little finger malíček 
mass masa, hmota 
measure merať 
metre meter 
millilitre mililiter 
quantity kvantita, množstvo 
rock skala 
ruler pravítko 
scales váhy 
space priestor, vesmír, voľné miesto 
survey prieskum 
tall vysoký 
think myslieť (si) 
tape measure meracie pásmo, zvinovací meter 
thousand tisíc 
volume objem, množstvo, diel 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
about o 
beach pláž 
can’t nemôcť, nevedieť 
cross the road prejsť cez cestu 
every každý 
field pole 
flat byt 
for pre 
forest les 
frog žaba 
giraffe žirafa 
have a party oslavovať 
hold držať, pojať 
in v, vo 
lift výťah, zdvihnúť 
mathematician matematik 
meat mäso 
melon melón 
motorbike motocykel 
mustn’t  nesmieť 
on na 
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playground ihrisko 
potato zemiak 
quarter štvrť 
rice ryža 
ride a horse jazdiť na koni 
scarf šál, šatka 
sharpen nastrúhať, naostriť 
shopping bag nákupná taška 
talk to hovoriť s, so 
tomato paradajka 
under pod 
wash umyť 
when kedy 
where kde 
who kto 
with s, so 
  
  

2 GOOD SPORTS 2 DOBRÉ ŠPORTY 
Page 16 and 17 Strana 16 a 17 
activity centre športové centrum 
climb liezť, loziť, štverať sa 
climbing wall lezecká stena 
cold chladno, studený 
dance  tancovať 
fish chytať ryby 
guess hádať 
inside vnútri 
lake jazero 
outside vonku 
place miesto 
road cesta 
rock climbing skalolezectvo 
sail plachtiť 
skate korčuľovať sa, korčuľa 
swim plávať 
want to chcieť 
want to learn to do something chcieť sa niečo naučiť robiť 
water sports vodné športy 
wet mokro, mokrý 
Page 18 and 19 Strana 18 a 19 
badly zle, vážne, silne, veľmi, intenzívne 
boat loďka, čln 
but ale 
carefully opatrne 
easily jednoducho, ľahko 
fall padnúť 
happily šťastne 
lots of fun veľa zábavy 
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loudly hlasno, nahlas 
over po, nad 
quickly rýchlo 
quietly potichu, ticho 
round okolo, guľatý, okrúhly 
See you in a minute. Uvidíme sa o minútu. 
slowly; pomaly 
tired unavený 
top vrch, vrchol, špička 
verse verš 
walk prechádzať sa, ísť pešo 
watch sledovať 
well dobre 
what a great sport aký perfektný šport 
Page 20 and 21 Strana 20 a 21 
Baker Street Pekárenská ulica 
clean čistiť 
coach tréner 
competition súťaž 
counting syllables počítanie slabík 
hear počuť 
hop skákať, poskakovať 
jump skočiť 
near blízko 
nice milý, pekný 
note odkaz, poznámka 
pool bazén 
shout kričať 
swimming cup plavecký pohár 
towel uterák 
Page 22 and 23 Strana 22 a 23 
above ponad 
all over the world na celom svete 
arrive prísť, doraziť 
balloon balón 
base méta 
baseball bejzbal, bejzbalová lopta 
basket kôš 
bat pálka; netopier 
bounce odrážať (sa), driblovať 
carry niesť 
catch chytiť 
cut off odrezať, odstrihnúť, odkrojiť 
field pole, ihrisko, terén 
floor podlaha 
game hra 
get a run pripísať si bod 
get points dostať body 
hit udrieť 
how many koľko 
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last posledný 
neck krk 
player hráč 
put dať, položiť 
repeat (z)opakovať 
salt soľ 
sand piesok 
scissors nožnice 
tallest najvyšší 
team tím, družstvo 
throw hodiť 
try skúsiť, pokúsiť sa 
which ktorý 
winning team víťazný tím 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
batter odpaľovač 
beach pláž 
box škatuľa 
cinema kino 
draw kresliť, ťahať 
eraser guma na gumovanie 
forest les 
goal gól, bránka 
kick a ball kopnúť loptu 
library knižnica 
match zápas, zápalka 
mouth ústa 
need potrebovať 
opposite opak, oproti 
pitcher nadhadzovač 
practise trénovať, cvičiť 
river rieka 
school bus školský autobus 
score a goal streliť gól 
sports centre športové centrum 
strong silný 
under pod 
  
  

REVIEW UNITS 1 AND 2 OPAKOVANIE LEKCIE 1 A 2 
Page 24 and 25 and ACTIVITY BOOK Strana 24 a 25 a PRACOVNÝ ZOŠIT 
better lepší 
earache bolesť ucha 
good at dobrý v 
prefer preferovať, uprednostniť 
Shall I start? Mám začať? 
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3 HEALTH MATTERS 3 ZÁLEŽITOSTI ZDRAVIA 
Page 26 and 27 Strana 26 a 27 
Monday pondelok 
Tuesday utorok 
Wednesday streda 
Thursday štvrtok 
Friday piatok 
Saturday sobota 
Sunday nedeľa 
a lot veľa 
cold nádcha 
cough kašeľ 
degrees stupne 
drink / drank piť / pil 
eat / ate jesť / jedol 
give / gave dať / dal 
go / went ísť / išiel 
have / had mať / mal 
headache bolesť hlavy 
hospital nemocnica 
hungry hladný 
irregular verbs nepravidelné slovesá 
last week minulý týždeň 
meat mäso 
medicine medicína, liek(y) 
nurse zdravotná sestra 
see / saw vidieť / videl 
stomach-ache bolesť brucha 
take / took zobrať / zobral 
temperature teplota 
terrible hrozný 
tired unavený 
vegetables zelenina 
was / were bol / boli 
What’s the matter with you? Čo je s tebou? 
worse horší, horšie 
Page 28 and 29 Strana 28 a 29 
be awake byť bdelý (hore, nespať) 
better lepší, lepšie 
bowl mis(k)a 
burger hamburger 
chocolate čokoláda 
coat kabát 
daughter dcéra 
dream sen 
fruit ovocie 
game hra 
had / didn’t have mal / nemal 
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ice cream zmrzlina 
job zamestnanie, práca 
lemonade limonáda 
party oslava 
quick rýchly 
sausage klobása, párok 
slow pomalý 
take off vyzliecť, dať dole 
What was wrong...? Čo bolo zlé...? 
wrong zlý, nesprávny 
Page 30 and 31 Strana 30 a 31 
before pred (časová predložka) 
catch chytiť 
clean čistý 
hair vlasy 
illness choroba 
inside vnútri 
knee koleno 
milk mlieko 
motorbike motorka 
neck krk 
nose nos 
outside vonku 
run away utiecť 
shop obchod 
skating korčuľovanie 
this time tentokrát 
tooth / teeth zub / zuby 
Page 32 and 33 Strana 32 a 33 
... times a minute ... krát za minútu 
air vzduch 
around okolo 
as big as  taký veľký ako 
balloon balón 
beat udrieť, biť 
blood krv 
blood group krvná skupina 
bone kosť 
breathe dýchať 
carry niesť 
common bežný 
distance vzdialenosť 
do exercise cvičiť 
each každý 
feel cítiť 
foot / feet chodidlo / chodidlá 
half polovica 
hand ruka 
heart srdce 
human body ľudské telo 
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layer vrstva 
lungs pľúca 
measure (od)merať 
more than  viac ako 
move hýbať, pohybovať (sa) 
muscle sval 
name meno, vymenovať 
need potrebovať 
oxygen kyslík 
pass podať, prejsť 
piece kus, kúsok 
ruler pravítko 
short line krátka čiara 
side strana 
slowly pomaly 
tennis court tenisový kurt 
use používať 
well dobre 
work pracovať 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
afternoon popoludnie 
blood cell krvinka 
breakfast raňajky 
busy zaneprázdnený, rušný 
camera fotoaparát 
check-up kontrola 
chest hruď 
cinema kino 
clever šikovný, múdry 
cousin sesternica, bratranec 
dentist zubár 
exam skúška 
exciting vzrušujúci 
eye oko 
famous slávny 
favourite obľúbený 
fish and chips ryba s hranolkami 
head hlava 
health zdravie 
jeans džínsy, rifle 
lesson vyučovacia hodina 
library knižnica 
lunch obed 
mean znamenať, skúpy 
mouth ústa 
questionnaire dotazník 
rice  ryža 
shoulder plece 
song pieseň 
stomach žalúdok 



© JAZYKOVÁ ŠKOLA PRIMA 
Mládežnícka 7, 934 05 Levice                                                                                                          
 
 

KID’S BOX 4 slovník – © Zuzana Labudová Stránka 14 
 

teacher učiteľ 
thirsty smädný 
water voda 
weak slabý 
weather počasie 
yesterday včera 
  
  

4 AFTER SCHOOL CLUB 4 ŠKOLSKÁ DRUŽINA 
Page 34 and 35 Strana 34 a 35 
bounce driblovať, odrážať sa 
by the sea pri mori 
careful opatrný 
chair stolička 
clean čistý, (vy)čistiť 
climb liezť, šplhať sa 
cold chladno, zima, studený 
countryside vidiek 
dance tancovať 
first prvý, najprv 
funny smiešny, zábavný 
hall hala, chodba 
hat klobúk, čiapka 
help pomôcť, pomáhať 
invite pozvať 
kick kopať 
lake jazero 
laugh smiať sa 
musical muzikál 
play chess hrať šach 
playground ihrisko 
point (po)ukázať 
sail plachtiť 
scarf / scarves šál / šále 
school show školská šou 
shout kričať 
sing spievať 
skate  korčuľovať sa 
watch sledovať 
Page 36 and 37 Strana 36 a 37 
across cez, skrz 
city (veľko)mesto 
eighteenth osemnásty 
eighth ôsmy 
eleventh jedenásty 
fifteenth pätnásty 
fifteenth pätnásty 
fifth piaty 
flat byt 
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floor podlaha, poschodie 
fourteenth štrnásty 
fourth štvrtý 
get past prejsť (okolo, cez) 
late neskoro 
league liga 
lift výťah 
nineteenth devätnásty 
ninth deviaty 
second druhý 
seventeenth sedemnásty 
seventh siedmy 
sixteenth šestnásty 
sixth šiesty 
tenth desiaty  
The lift isn’t working. Výťah nefunguje. 
third tretí 
thirteenth trinásty 
twelfth dvanásty 
twentieth dvadsiaty 
uncle strýko, ujo 
up the stairs hore schodmi 
Which floor does Alex live on? Na ktorom poschodí býva Alex? 
Page 38 and 39 Strana 38 a 39 
beard brada 
cloud mrak, oblak 
cross kríž, križovať 
drive šoférovať 
kite šarkan 
know vedieť, poznať 
lorry nákladné auto 
loud hlasný 
parent rodič 
pirate pirát 
pupil žiak 
rhyme rým 
row rad 
sorry prepáč, je mi ľúto 
That hurts!  To bolí! 
ticket lístok 
town mesto 
Would you like to come? Išiel by si? 
Page 40 and 41 Strana 40 a 41 
adventure dobrodružstvo 
always vždy 
animal zviera 
at night  v noci 
atlas atlas 
author autor 
bad zlý 
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behind za 
below nižšie 
biggest najväčší 
boat loďka, čln 
boring nudný 
British Museum Britské múzeum 
Captain Cook Kapitán Hák 
character postava (v knihe / hre ...) 
colour farba 
country krajina 
cupboard kredenc, skriňa 
cut out vystrihnúť 
different kinds rôzne druhy 
fight bojovať, poraziť 
fly lietať 
forest les 
high vysoký 
honey med 
island ostrov 
king kráľ 
literature literatúra 
make Narnia a happy place urobiť Narniu šťastným miestom 
money peniaze 
Neverland Krajina-Nekrajina 
novel román 
old starý 
play hra 
plenty of veľa 
poem báseň 
queen kráľovná 
rainy upršano 
room izba, miestnosť 
sad smutný 
tell / told povedať / povedal 
The Chronicles of Narnia Kroniky Narnie 
The Lion, the Witch and the Wardrobe Lev, šatník a čarodejnica 
The Owl and the Pussycat Sova a mačka 
theatre divadlo 
touch dotknúť sa 
wardrobe šatník, skriňa 
wide široký 
winter zima (ročné obdobie) 
wrapped up in a five pound note zabalený do päťlibrovej bankovky 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
activity centre športové centrum 
actor / actress herec / herečka 
bat netopier 
beach pláž 
beans fazuľa 
bread chlieb 
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carrot mrkva 
cheese syr 
close zatvoriť, blízko 
cook variť 
cry plakať, kričať 
dress šaty 
drop upustiť, zhodiť na zem 
excellent výborný, vynikajúci 
fair fér, bledý 
frog žaba 
giraffe žirafa 
goat koza 
leaf list na strome 
like mať rád 
lizard jašterica 
mat rohož 
mountain hora 
mouse myš 
naughty nezbedný 
parrot papagáj 
peas hrach 
sail around the world oboplávať svet 
sleep spať 
sock ponožka 
star hviezda 
story príbeh 
strong silný 
student študent 
talk rozprávať sa 
The Lord of the Rings Pán prsteňov 
This can take you ... weeks to read. Prečítať toto ti môže trvať ... týždňov. 
tree strom 
try skúsiť, pokúšať sa, vyskúšať 
walk on the moon prechádzať sa na mesiaci 
wash umývať (sa) 
wave mávať, kývať 
weekend víkend 
win vyhrať 
word slovo 
write / wrote napísať / napísal 
writer spisovateľ 
  
  

REVIEW UNITS 3 AND 4 OPAKOVANIE LEKCIE 3 A 4 
Page 42 and 43 and ACTIVITY BOOK Strana 42 a 43 a PRACOVNÝ ZOŠIT 
backache bolesť chrbta 
between  medzi 
carefully opatrne 
clap tlieskať 
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cow krava 
earache bolesť ucha 
go back ísť späť 
go forward ísť dopredu 
go shopping ísť nakupovať 
interesting zaujímavý 
moustache fúzy 
space políčko 
  
  

5 EXPLORING OUR 
WORLD 

5 SKÚMANIE NÁŠHO 
SVETA 

Page 44 and 45 Strana 44 a 45 
Antarctica Antarktída 
birthday narodeniny 
can’t / couldn’t nemôcť / nemohol 
catch / caught chytiť / chytil 
diary denník 
everybody každý 
expedition expedícia, výprava 
explorer bádateľ, objaviteľ 
find / found nájsť / našiel 
have to / had to musieť / musel 
help pomoc, pomôcť 
ice closed round the ship ľad obkolesil loď 
later neskôr 
lose / lost stratiť, prehrať / stratil, prehral 
museum múzeum 
polar bear ľadový medveď 
ship loď 
take a photograph odfotiť 
the other men ostatní muži 
wait for čakať na 
Page 46 and 47 Strana 46 a 47 
adventure dobrodružstvo 
beautiful nádherný 
boring nudný 
difficult náročný, ťažký 
easy ľahký, jednoduchý 
famous slávny, známy 
favourite obľúbený 
French francúzsky 
hen sliepka 
her ... / hers jej 
his ... / his jeho 
its ... / its toho 
lion lev 
look after starať sa o 
more (interesting) than viac (zaujímavý = zaujímavejší) ako 
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mouse / mice myš / myši 
my ... / mine môj 
our ... / ours náš 
sea life podmorský život 
shark žralok 
spider pavúk 
that’s true to je pravda 
their ... / theirs ich 
understand / understood rozumieť, chápať / rozumel, chápal 
world svet 
your ... / yours tvoj, váš 
Page 48 and 49 Strana 48 a 49 
beach pláž 
behind za 
breakfast raňajky 
dinner večera 
forest les 
holiday dovolenka, prázdniny 
information informácia, informácie 
keep it clean udržovať ho čisté 
lake jazero 
message odkaz 
mistake chyba 
river rieka 
sea more 
spell hláskovať 
straight rovný, priamy 
street ulica 
thief zlodej 
truck nákladné auto 
weak slabý 
Page 50 and 51 Strana 50 a 51 
Arctic Arktída 
because pretože, lebo 
bin nádoba, kôš 
blue whale vráskavec obrovský (veľryba) 
endangered ohrozený 
garden záhrada 
glass sklo, pohár 
grow pestovať, rásť 
ice ľad 
lights svetlá 
mammal cicavec 
must musieť 
not enough nie dosť 
ocean oceán 
paper papier 
protect ochrániť 
protection ochrana 
sea turtle morská korytnačka 



© JAZYKOVÁ ŠKOLA PRIMA 
Mládežnícka 7, 934 05 Levice                                                                                                          
 
 

KID’S BOX 4 slovník – © Zuzana Labudová Stránka 20 
 

society spoločnosť 
tap vodovodný kohútik 
the same size as a car rovnaká veľkosť ako auto 
turn off vypnúť 
use používať 
water voda 
whale veľryba 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
ask pýtať sa 
camp tábor 
compare porovnať 
dirty špinavý 
event udalosť 
get lost / got lost stratiť sa / stratil sa 
grapes hrozno 
island ostrov 
jacket bunda, sako 
last posledný 
question otázka 
quick rýchly 
quiet tichý 
space priestor, miesto, vesmír 
star hviezda 
strong silný 
tall vysoký 
trousers nohavice 
type typ, druh 
wear / wore mať oblečené, nosiť / mal oblečené, nosil 
wordsearch osemsmerovka 
wrong zlý, nesprávny 
  
  

6 MODERN LIFE 6 MODERNÝ ŽIVOT 
Page 52 and 53 Strana 52 a 53 
button gombík 
camera fotoaparát 
click on kliknúť na 
computer počítač 
cup of tea šálka čaju 
Do you know how to use a computer? Vieš, ako používať počítač? 
hand ruka 
hold držať 
long dlhý 
mobile mobil 
mouse myš 
MP3 player MP3 prehrávač 
need potrebovať 
not really v skutočnosti nie 
please prosím 
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push the button potlačiť gombík 
screen obrazovka 
see vidieť 
show ukázať 
tail chvost 
test písať SMS 
the Internet internet 
turn on zapnúť 
want chcieť 
Page 54 and 55 Strana 54 a 55 
box krabica, škatuľa 
bring / brought priniesť / priniesol 
buy / bought kúpiť (si) / kúpil (si) 
called volaný, nazývaný 
choose / chose vybrať (si) / vybral (si) 
know / knew vedieť, poznať / vedel, poznal 
nice milý, pekný, príjemný 
put / put položiť / položil 
read / read (pre)čítať (si) / (pre)čítal (si) 
say ú said povedať / povedal 
take off / took off vyzliecť si / vyzliekol si 
think / thought myslieť / myslel 
what time o koľkej 
Page 56 and 57 Strana 56 a 57 
bag taška 
bird vták 
hair vlasy 
look out  dávať si pozor 
lovely pôvabný, rozkošný, nádherný 
plane lietadlo 
rhyme rýmovať sa 
rich bohatý 
save zachrániť 
see / saw vidieť / videl 
train vlak 
write / wrote (na)písať / (na)písal 
Page 52 and 53 Strana 52 a 53 
above ponad 
art umenie, umelecký 
bottom spodok 
centre stred, centrum 
cover zakryť, obal 
cut strihať, rezať, krájať 
digital camera digitálny fotoaparát 
eye-shaped v tvare oka 
foil fólia 
greaseproof paper pergamenový/desiatový papier 
hole diera 
hundred years ago pred sto rokmi 
look at pozerať (sa) na 
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mammoth mamut 
much bigger oveľa väčší 
news správy 
on the right / on the left vpravo / vľavo 
open end otvorený koniec 
over cez 
paining maľba 
pin špendlík 
pinhole otvor 
scissors nožnice 
sculpture socha 
square štvorec, štvorcový 
stick (na)lepiť 
tape páska 
through cez, skrz 
upside down hore nohami, dole hlavou 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
move pohybovať 
lemon tree citrónovník 
put on obliecť si 
orange tree pomarančovník 
put back dať naspäť 
erase vymazať 
verb  sloveso 
history história 
moving pictures pohybujúce sa obrázky 
give dať 
Arrival of a Train at a Station Príchod vlaku na stanicu 
be afraid báť sa 
silent  tichý 
silent film nemý film 
language jazyk 
present dar(ček) 
under pod 
  
  

REVIEW UNITS 5 AND 6 OPAKOVANIE LEKCIE 5 A 6 
Page 60 and 61 and ACTIVITY BOOK Strana 60 a 61 a PRACOVNÝ ZOŠIT 
blanket deka 
cage jaskyňa 
correct správny 
grown up dospelý 
moon mesiac 
plant rastlina 
rabbit zajac 
rock skala, kameň 
roll the dice hodiť kockou 
sun slnko 
ticket lístok 
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toothbrush zubná kefka 
toyshop hračkárstvo 
  
  

7 AT THE ZOO 7 V ZOO 
Page 62 and 63 Strana 62 a 63 
correctly správne 
dolphin delfín 
final finále, finálny, posledný 
heavy ťažký (na váhu) 
loud hlasný 
parent rodič 
question otázka 
quiz kvíz 
the best najlepší 
the most exciting najvzrušujúcejší 
the quickest najrýchlejší 
wall stena, múr 
weigh vážiť 
welcome vitaj(te) 
Page 64 and 65 Strana 64 a 65 
draw / drew kresliť / kreslil 
drive / drove šoférovať / šoféroval 
eat / ate jesť / jedol 
fly / flew letieť, lietať / letel, lietal 
hippo hroch 
into smerom do 
jump out of vyskočiť z 
lion lev 
lizard jašterica 
lunch obed 
monkey opica 
out of von z 
parrot papagáj 
pool bazén 
round okolo 
sit / sat sedieť / sedel 
sleep / slept spať / spal 
swim / swam plávať / plával 
Page 66 and 67 Strana 66 a 67 
back chrbát, späť 
cow krava 
dangerous nebezpečný 
excuse me ospravedlňte ma, prepáčte 
finger prst na ruke 
frog žaba 
hurt ublížiť, zranený 
kangaroo klokan 
knee koleno 
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lorry nákladné auto 
mouth ústa 
mummy múmia 
ride / rode jazdiť / jazdil 
roar revať 
snake had 
snarl vrčať 
ugly škaredý 
wanted hľadaný 
Page 68 and 69 Strana 68 a 69 
bumblebee čmeliak 
change zmeniť, vymeniť, zmena 
compose komponovať, skladať 
composer skladateľ 
cuckoo kukučka 
describe opísať 
drum bubon 
duck kačka 
edge okraj, kraj, hrana 
eighth note osminová nota 
elastic band gumička 
half note polová nota 
high vysoký 
hit udrieť 
how long aký dlhý, ako dlho 
keyboard klávesnica 
low nízky 
middle stred 
musician hudobník 
note nota 
piano klavír 
pitch výška tónu 
plastic cup plastový pohár 
quarter note štvrťová nota 
rhythm rytmus 
sheep ovca (ovce) 
sound zvuk 
top vrch, vrchol 
whole note celá nota 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
bat netopier 
bounce driblovať, odraziť (sa) 
concert koncert 
fast rýchly 
giraffe žirafa 
guitar gitara 
kitten mačiatko 
library knižnica 
meat-eating animal mäsožravé zviera 
naughty nezbedný 
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past minulý (čas) 
piece of meat kus mäsa 
puppy šteniatko 
shark žralok 
shout kričať 
station stanica 
train vlak 
violin husle 
zebra crossing prechod pre chodcov 
  
  

8 LET’S PARTY! 8 OSLAVUJME! 
Page 70 and 71 Strana 70 a 71 
a bag of taška (čoho) 
a bottle of fľaša (čoho) 
a bowl of misa (čoho) 
a box of škatuľa (čoho) 
a cup of šálka (čoho) 
a glass of pohár (čoho) 
Can you pass me …? Môžeš mi podať ...? 
cheese sandwich syrový sendvič 
close zatvoriť, blízko 
dirty špinavý 
finish skončiť 
food jedlo 
grown up dospelí 
hold držať 
kitchen kuchyňa 
lemonade limonáda, malinovka 
next to  vedľa 
open otvoriť, otvorený 
pasta cestoviny 
put položiť 
salad šalát (zmes zeleniny) 
soup polievka 
thirsty smädný 
vegetable zelenina 
whose čí, koho 
Page 72 and 73 Strana 72 a 73 
artist umelec 
beard brada 
best najlepší, najlepšie 
cake torta, koláč 
card karta 
carton kartón 
chicken kura 
clown klaun 
explorer objaviteľ, bádateľ 
fall padnúť, padať 
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fancy dress karnevalový kostým 
give /gave dať / dal 
goodbye dovidenia 
laugh smiať sa 
leg noha 
moustache fúzy 
now it’s time to fly teraz je čas lietať 
race preteky 
sack race preteky v skákaní vo vreci 
see you soon uvidíme sa čoskoro 
shoe topánka 
the party is over oslava skončila 
well dobre 
worst najhorší, najhoršie 
Page 74 and 75 Strana 74 a 75 
arrest zatknúť 
have to musieť 
hero hrdina 
take me away zoberte ma preč 
Page 76 and 77 Strana 76 a 77 
a bar of chocolate tabuľka čokolády 
afternoon snack olovrant 
beans fazuľa 
bone kosť 
bread chlieb 
butter maslo 
calcium kalcium, vápnik 
carbohydrates karbohydráty, uhľovodíky  
carrot mrkva 
chips hranolky 
cook variť 
cut krájať, rezať, strihať 
energy energia 
fats tuky 
gram gram 
grapes hrozno 
healthy zdravý 
important dôležitý 
lemon juice citrónový džús 
milk mlieko 
minerals minerály 
mix zmiešať 
morning snack desiata 
nutrients živiny 
oil olej 
peas hrach 
preparation príprava 
proteins proteíny, bielkoviny 
recipe recept (kuchársky) 
sugar cukor 
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teaspoon čajová lyžička 
tomato paradajka 
tooth / teeth zub / zuby 
vitamins vitamíny 
yoghurt jogurt 
ACTIVITY BOOK PRACOVNÝ ZOŠIT 
a cold nádcha 
chart tabuľka 
clock hodiny 
in front of pred (predložka miesta) 
jacket potato pečený zemiak so šupkou 
meal jedlo (servírované) 
pear hruška 
playtime voľný čas 
should mal by 
sit down sadnúť si 
windy veterno 
  
  

REVIEW UNITS 7 AND 8 OPAKOVANIE LEKCIE 7 A 8 
Page 78 and 79 and ACTIVITY BOOK Strana 78 a 79 a PRACOVNÝ ZOŠIT 
copy kópia, kopírovať, opisovať 
sad smutný 
stay zostať 
when kedy 
which ktorý 
why prečo 
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