
BOOK 7
Module 3

LESSON 7                                                                                               

it won't break the bank nebude to stáť veľa
to go Dutch každý platí za to, čo skonzumoval
to foot sth uhradiť, zaplatiť

to economize šetrne hospodáriť/gazdovať/spravovať
to set sth. aside odložiť bokom
to save/keep for a rainy day odložiť na zlé časy
to come into sth prísť k niečomu
inheritance dedičstvo
inheritor dedič
downsize zmenšiť
to be determined byť určený

donation dar (napr. na charitu)
to give away dať preč (niečo, čoho mám veľa)
charity charita, dobročinnosť

to shower somebody with sth zasypávať niekoho niečím
praise chvála
inability neschopnosť
esteem úcta
wide range široký okruh, škála, sortiment

to date sb. chodiť s niekým 
make friends with spriateliť sa
to reciprocate a feeling opätovať cit
you break out in a rash vyhodí/urobí sa ti vyrážka

LESSON 8                                                                                                     

to compliment sb. on sth. zložiť/dať kompliment/pochvalu
adolescent adolescent, dospievajúci (jedinec)
adolescence adolescencia, dospievajúci (mládež)
acne akné
pimple/spot vyrážka
acid kyselina

to be infatuated byť pobláznený
to go together hodiť sa k sebe
divergent rozdielny
to complement each other navzájom sa dopĺňať



to endow with obdarovať čím
budding rozvíjajúci sa, prekvitajúci
to nip sth. in the bud prestať s niečím ešte pri zrode/na začiatku

gullible naivný
gullibility nedôverčivosť
naive naivný
naivety naivita
euchre kartová hra

LESSON   9                                                                                               

credulous dôverčivý, naivný
incredulity nedôverčivosť
sophisticated sofistikovaný, učený
unsophisticated obyčajný, prostý, jednoduchý
implicature naznačenie, nepriame vyjadrenie
to pull the wool over sb´s eyes
an alien mimozemšťan

deceptive klamný, iluzórny, falošný
misleading zavádzajúci
plausible pravdepodobný

to be taken in byť oklamaný, povedený
to fall for sth. naletieť na niečo
to fall for sb. zaľúbiť sa
to see through sb. prekuknúť niekoho

bliss vrchol šťastia, blaho
ignorance neznalosť, nevedomosť,ľahostajnosť
to savour vychutnať si, pochutnať si
to raise/lift sb´s spirits pozdvihnúť niečiu náladu
supreme najvyšší
to relish vychutnať si

to be /feel over the moon byť/cítiť sa nevýslovne šťastným
to be on cloud nine byť veľmi šťastný
to be down in the dumps byť zdeptaný
peers rovesníci

Reading GL19                                                                                                

to illuminate rozsvietiť (e.g. Xmas lights)
stealthy kradmý



saboteur sabotér
to trigger spustiť
dormant spiaci, nečinný (e.g. some plants in winter are dormenť)
to dub dabovať
sinister zlovestný
an avenger pomstiteľ
data crime zločin týkajúci sa údajov
to erase vymazať, vygumovať
Trojan trójsky
infiltrate infiltrovať
(in) disguise v prestrojení, zamaskovaný
to render poskytnúť, zabezpečiť
to replicate znásobovať
menace nebezpečenstvo
to brase yourself for sth pripraviť sa na niečo


