VOCABULARY

Tato slova jsou k článku:

5 Tips To Learn The Chinese Language
suggest
partially
matter of fact
consisting
pictograph
character
internalize
constant
rote
memorization
aside from
sentence
similar
conjugation
gender
common
moreover
mainland
considered
since
focus on
improve
skill
requirement
challenge
master
majority
simplified
nowadays
evolve
throughout
promulgate

/səˈdʒest/
/ˈpɑ:ʃəli/
/ˈmætə əv fækt/
/kənˈsɪstɪŋ/
/ˈpɪktəɡra:f/
/ˈkærəktə/
/ɪnˈtɜ:nəlaɪz/
/ˈkonstənt/
/rəʊt/
/ˈmeməraɪˈzeɪʃən/
/əˈsaɪd from/
/ˈsentəns/
/ˈsɪmɪlə/
/kondʒʊˈɡeɪʃən/
/ˈdʒendə/
/ˈkomən/
/mo:rˈəʊvə/
/ˈmeɪnlənd/
/kənˈsɪdəd/
/sɪns/
/ˈfəʊkəs on/
/ɪmˈpru:v/
/skɪl/
/rɪˈkwaɪəmənt/
/ˈtʃæləndʒ/
/ˈmɑ:stə/
/məˈdʒorəti/
/ˈsɪmplɪfaɪd/
/ˈnaʊədeɪz/
/ɪˈvolv/
/θru:ˈaʊt/
/ˈproməlɡeɪt/

radit, poradit
částečně
pravda je taková
skládající se
piktogram, obrazový znak
znak, symbol
přijmout za vlastní
neustálé
mechanické, automatické
memorování
kromě
věta
podobný
časování
rod
běžný
kromě toho, mimo to
kontinentální, pevninská
považovaný
jelikož
zaměřit se na
zlepšit
dovednost
podmínka, požadavek
výzva
osvojit si, zvládnout
většina
zjednodušený
v dnešní době
vyvinout se
během celé
uveřejnit

in order to
literacy
be serious
unlike
require
commitment
perseverance
linguistic
roots
stick to
tutor

/ɪn ˈo:də tʊ/
/ˈlɪtərəsi/
/bi ˈsɪəriəs/
/ʌnˈlaɪk/
/rɪˈkwaɪə/
/kəˈmɪtmənt/
/ˌpɜ:səˈvɪərəns/
/lɪŋˈɡwɪstɪk/
/ru:ts/
/stɪk tʊ/
/ˈtju:tə/

proto, z důvodu
gramotnost
myslet vážně
na rozdíl od
vyžadovat
oddanost, odevzdání se
vytrvalost
lingvistické, jazykové
kořeny
setrvat, vytrvat
soukromý učitel

Tato slova jsou k článku:

Tips for Managing Time Efficiently
manage time
efficiently
constantly
clichéd
entrepreneur
rest
whether ... or
task
attention
lax attitude
avalanche
restrict

/ˈmænɪdʒ taɪm/
/ɪˈfɪʃəntlɪ/
/ˈkonstəntli/
/ˈkli:ʃeɪd/
/ˌontrəprəˈnɜ:/
/rest/
/ˈweðə … o:/
/tɑ:sk/
/əˈtenʃən/
/læks ˈætɪtju:d/
/ˈævəlɑ:ntʃ/
/rɪˈstrɪkt/

organizovat čas
efektivně
neustále
nadužívaný, všední
podnikatel
zbytek, ostatní
ať už … nebo
úkol, práce
pozornost
laxní přístup
příval, lavina
omezit

mental burden
stage
no doubt
be aware
importance
even if
record
once
estimate
crucial

/ˈmentl ˈbɜ:dn/
/steɪdʒ/
/nəʊ daʊt/
/bi: əˈweə/
/ɪmˈpo:təns/
/ˈi:vən if/
/ˈreko:d/
/wʌns/
/ˈestɪmət/
/ˈkru:ʃəl/

psychická zátěž
fáze, stupeň
nepochybně
být si vědom
důležitost
i když
evidence, záznam
až, když
odhad, představa
rozhodující, velmi
důležitý
rate
/reɪt/
hodnotit, řadit
assess
/əˈses/
stanovit
actually
/ˈæktʃuəli/
opravdu, ve skutečnosti
add up
/ˌæd ʌp/
souhlasit, dávat smysl
option
/ˈopʃən/
možnost
range from ... to
/reɪndʒ from ... tʊ/ být v rozmezí od … do
bookkeeping
/ˈbʊkˌki:pɪŋ/
účetnictví
unless
/ʌnˈles/
když ne, pokud ne
to do list
/tʊ dʊ lɪst/
seznam úkolů, povinností
overwhelm
/ˌəʊvəˈwelm/
zahltit, přemoci
unforeseen
/ˌʌnfo:ˈsi:n/
nepředvídaná
circumstance
/ˈsɜ:kəmstæns/
okolnost
distraction
/dɪˈstrækʃən/
vyrušení, rozptýlení
worst
/wɜ:st/
nejhorší
item
/ˈaɪtəm/
věc, záležitost
not look forward to /not lʊk ˈfo:wəd tʊ/ netěšit se
boost
/bu:st/
povzbuzení, podpora
weigh on
/weɪ on/
tížit, spočívat
carry out
/ˈkæri aʊt/
provést, uskutečnit
tick off
/tɪk of/
odškrtnout

Tato slova jsou k článku:

Tea through Time: A History in Brief
in brief
finely
ground
leaf
added
stirred
bamboo rod
B.C. (before Christ)

/ɪn bri:f/
/ˈfaɪnli/
/ɡraʊnd/
/li:f/
/ˈædɪd/
/stɜ:d/
/bæmˈbu: rod/
/bi: ˈsi:/

purpose
A.D. (Anno Domini)
infusion
common
beverage
cultivate
property
develop
ship
neighboring
including
seed
appreciation
permanently
consumption
renowned
Venetian
adventurer
court
emperor
reach
established
enclave

/ˈpɜ:pəs/
/eɪ ˈdi:/
/ɪnˈfju:ʒən/
/ˈkomən/
/ˈbevərɪdʒ/
/ˈkʌltɪveɪt/
/ˈpropəti/
/dɪˈveləp/
/ʃɪp/
/ˈneɪbərɪŋ/
/ɪnˈklu:dɪŋ/
/si:d/
/əpri:ʃiˈeɪʃən/
/ˈpɜ:mənəntli/
/kənˈsʌmpʃən/
/rɪˈnaʊnd/
/vəˈni:ʃən/
/ədˈventʃərə/
/ko:t/
/ˈempərə/
/ri:tʃ/
/ɪˈstæblɪʃt/
/ˈenkleɪv/

stručně
jemně
rozmělněné, rozdrcené
lístek, líst
přidané
zamíchané
bambusová tyčinka, tyčka
před Kristem, před n.
letopočtem
účel
po Kristu, našeho letopočtu
nálev, odvar
běžná, obvyklá
nápoj
rozvíjet, kultivovat
vlastnost
vyvíjet, vyvinout
posílat, dopravovat
sousední
zahrnující, včetně
semínko, semeno
záliba
natrvalo, napořád, navždy
konzumace, požívání
proslulý, slavný
benátský
dobrodruh
dvůr (královský, císařský)
císař
dorazit, dostat se
založil, zřídil
enkláva, oddělené území

trade
sailor
spices
silk
pressed
pill
demand
discover
preserve
leave
ferment
dehydration

/treɪd/
/ˈseɪlə/
/spaɪsiz/
/sɪlk/
/prest/
/pɪl/
/dɪˈmɑ:nd/
/dɪsˈkʌvə/
/prɪˈzɜ:v/
/li:v/
/fəˈment/
/di:haɪˈdreɪʃən/

provide
decomposition
wherein
proclaimed
empire
unite
commercial
route
in order to
compete
case
displace
merchant
shipment
authorize
declare
expansion
thriving
stimulate

/prəˈvaɪd/
/di:kompəˈzɪʃən/
/weərˈɪn/
/prəˈkleɪm/
/ˈempaɪə/
/ju:ˈnaɪt/
/kəˈmɜ:ʃəl/
/ru:t/
/ɪn ˈo:də tʊ/
/kəmˈpi:t/
/keɪs/
/dɪsˈpleɪs/
/ˈmɜ:tʃənt/
/ˈʃɪpmənt/
/ˈo:θəraɪz/
/dɪˈkleə/
/ɪkˈspænʃən/
/ˈθraɪvɪŋ/
/ˈstɪmjʊleɪt/

relieve
pain

/rɪˈli:v/
/peɪn/

obchod
námořník
koření
hedvábí
lisovaný, lisovaná
tableta
poptávka, zájem
zjistit, objevit
uchovat
nechat
fermentovat
dehydratace, odstranění
vody
poskytnout
rozklad, tlení
při čemž, v kterém
prohlášen
království, impérium
spojit, sloučit
obchodní
cesta, trasa
za účelem
konkurovat, soupeřit
případ
nahradit, vytlačit
obchodník, kupec
náklad
schválit, dát souhlas
vyhlásit
expanze
prosperující
povzbudit, mít
povzbuzující účinky
zmírnit, ulevit
bolest

cleanse
kidneys
improve
over time
essential
average
pound
wage
result in
lively
contraband
disguised
board
throw
bale
event
prelude
bun
scone
virtually
sole supplier
explorer
naturalist
state
thesis
origin
flavor
acknowledged
obtain
distinction
treatment
harvest
spread
customer
sample

/klenz/
/ˈkɪdniz/
/ɪmˈpru:v/
/ˈəʊvə taɪm/
/ɪˈsenʃəl/
/ˈævərɪdʒ/
/paʊnd/
/weɪdʒ/
/rɪˈzʌlt ɪn/
/ˈlaɪvli/
/ˈkontrəbænd/
/dɪsˈɡaɪzd/
/bo:d/
/θrəʊ/
/beɪl/
/ɪˈvent/
/ˈprelju:d/
/bʌn/
/skəʊn/
/ˈvɜ:tʃuəli/
/səʊl səˈplaɪə/
/ɪkˈsplo:rə/
/ˈnætʃərəlɪst/
/steɪt/
/ˈθi:sɪs/
/ˈorɪdʒən/
/ˈfleɪvə/
/əkˈnolɪdʒd/
/əbˈteɪn/
/dɪˈstɪŋkʃən/
/ˈtri:tmənt/
/ˈhɑ:vəst/
/spred/
/ˈkʌstəmə/
/ˈsɑ:mpəl/

vyčistit
ledviny
zlepšit
v průběhu času
nezbytný, důležitý
dosahovat v průměru
libra (0,454 kg)
mzda
vyústit, vést
živý, čilý
pašované zboží
přestrojený
vstoupit na palubu
hodit
balík, žok
událost
úvod, začátek
sladký bochánek, žemle
čajový koláček
ve skutečnosti, vlastně
jediný, výhradní dodavatel
výzkumník, cestovatel
přírodovědec
prohlásil, uvedl
teze, diplomová práce
původ, počátek
chuť, charakteristika
potvrzeno, uznáno
získat
odlišnost
zpracování, úprava
sklizeň, úroda
šířit se
zákazník, zákaznice
vzorek

blend
host
stand
and further
whether
available
herb
petal
mug

/blend/
/həʊst/
/stænd/
/ənd ˈfɜ:ðə/
/ˈweðə/
/əˈveɪləbəl/
/hɜ:b/
/ˈpetl/
/mʌɡ/

směs
pořádat, provozovat
stánek
a kromě toho
jestli
k dostání
bylina
okvětní lístek
hrnek

Tato slova jsou k článku:

The five most popular motives to procrastinate
motive
procrastinate
certain
affected
regard
overview
let's face it
to-do task

/ˈməʊtɪv/
/prəˈkræstɪneɪt/
/ˈsɜ:tn/
/əˈfektɪd/
/rɪˈɡɑ:d/
/ˈəʊvəvju:/
/lets feɪs ɪt/
/tʊ du: tɑ:sk/

favor
delay
urgent
tempting
actually
you wind up
time span
awfully

/ˈfeɪvə/
/dɪˈleɪ/
/ˈɜ:dʒənt/
/ˈtemptɪŋ/
/ˈæktʃuəli/
/ju: waɪnd ʌp/
/taɪm spæn/
/ˈo:fəli/

pohnutka, motiv
odkládat, otálet
jistý, určitý
ovlivněn, postižen
považovat
přehled
přiznejme si to
úkol, práce která se
musí udělat
upřednostnit
odložit
naléhavý, urgentní
lákavé
vlastně, ve skutečnosti
nakonec jste, skončíte
časové rozpětí, čas
hrozně

participate
common
faced
random
influence
accomplish
aim
pleasing
guess what
willpower
independently
mental state
attain
seemingly
actually
back
put off
attention
dispose
focus on
realm
workout
frequently
discourage
prompt
result
relate to
domain
subterfuge
waste
show up
folks
self-fulfilling
prophecy
research

/pɑ:ˈtɪsɪpeɪt/
/ˈkomən/
/feɪsd/
/ˈrændəm/
/ˈɪnfluəns/
/əˈkʌmplɪʃ/
/eɪm/
/ˈpli:zɪŋ/
/ges wot/
/ˈwɪlˌpaʊə/
/ˌɪndəˈpendəntlɪ/
/ˈmentl steɪt/
/əˈteɪn/
/ˈsi:mɪŋli/
/ˈæktʃuəli/
/bæk/
/put of/
/əˈtenʃən/
/dɪˈspəʊz/
/ˈfəʊkəs on/
/relm/
/ˈwɜ:kaʊt/
/ˈfri:kwəntli/
/dɪsˈkʌrɪdʒ/
/prompt/
/rɪˈzʌlt/
/rɪˈleɪt tʊ/
/dəˈmeɪn/
/ˈsʌbtəfju:dʒ/
/weɪst/
/ʃəʊ ʌp/
/fəʊks/
/self fʊlˈfɪlɪŋ/
/ˈprofəsi/
/rɪˈsɜ:tʃ/

zapojit se, účastnit se
obecné, běžné
čelit, vypořádat se
náhodná
vliv
dosáhnout
cíl
příjemný
představte si
síla vůle
nezávisle
psychický stav
dosáhnout
zdánlivě
ve skutečnosti
podpořit, pomáhat
odložit
pozornost
vyřešit
zaměřit se
oblast
cvičení, posilování
často, obvykle
odradit
okamžitý
výsledek
nacházet spojitost
oblast, obor
trik
plýtvat
ukázat se, být vidět
lidé
sebenaplňující
proroctví
výzkum

satisfying
brain
vegetate
advocate
monitor
thought process

/ˈsætɪsfaɪɪŋ/
/breɪn/
/ˈvedʒəteɪt/
/ˈædvəkeɪt/
/ˈmonɪtə/
/θo:t ˈprəʊses/

illogical
inefficient
no matter
painless

/ɪˈlodʒɪkəl/
/ˌɪnəˈfɪʃənt/
/nəʊ ˈmætə/
/ˈpeɪnləs/

uspokojivý
mozek
vegetovat
hájit, obhajovat
sledovat
myšlenkový pochod,
úvaha
nelogický
neefektivní
nezáleží na tom
snadné, bezproblémové

Tato slova jsou k článku:

Artificial intelligence - makes us smarter or stupider?
artificial
intelligence
develop
unprecedented rate
allow
exponential rate

/ɑ:tɪˈfɪʃəl/
/ɪnˈtelɪdʒəns/
/dɪˈveləp/
/ʌnˈpresɪdentəd reɪt/
/əˈlaʊ/
/ekspəˈnenʃəl reɪt/

wonder
whether
increasingly
eventually
cause
less
age
major

/ˈwʌndə/
/ˈweðə/
/ɪnˈkri:sɪŋli/
/ɪˈventʃuəli/
/ko:z/
/les/
/eɪdʒ/
/ˈmeɪdʒə/

umělá
inteligence
vyvíjet se
nebývalá rychlost
umožnit
exponenciální růst,
rychlost
přemýšlet, uvažovat
zda, jestli
stále více
nakonec
způsobit
méně
věk
hlavní, důležitý

advancement
result in
mankind
perform
manual laborer
outsource to
machines
physically
sedentary
worldwide
obesity
attribute to
though
lead
likely
contribute
human intelligence
monotonous
devote
pursuit
furthermore
navigate
congested
rural town
amount
knowledge
at fingertips
virtually
every bit
even
ahead of us
certain
task
for instance

/ədˈvɑ:nsmənt/
/rɪˈzʌlt ɪn/
/mænˈkaɪnd/
/pəˈfo:m/
/ˈmænjuəl ˈleɪbərə/
/ˈaʊtso:s tʊ məˈʃi:n/

pokrok
vyústit, mít za následek
lidstvo
provádět
manuální pracovník
zajistit práci stroji

/ˈfɪzɪkli/
/ˈsedəntəri/
/wɜ:ldˈwaɪd/
/əʊˈbi:sɪti/
/əˈtrɪbju:t tʊ/
/ðəʊ/
/li:d/
/ˈlaɪkli/
/kənˈtrɪbju:t/
/ˈhju:mən ɪn
ˈtelɪdʒəns/
/məˈnotənəs/
/dɪˈvəʊt/
/pəˈsju:t/
/fɜ:ðəˈmo:/
/ˈnævɪɡeɪt/
/kənˈdʒestɪd/
/ˈrʊərəl taʊn/
/əˈmaʊnt/
/ˈnolɪdʒ/
/ət ˈfɪŋɡətɪps/
/ˈvɜ:tʃuəli/
/ˈevrɪ bɪt/
/ˈi:vn/
/əˈhed əv ʌs/
/ˈsɜ:tn/
/tɑ:sk/
/fo: ˈɪnstəns/

fyzicky
sedavý
celosvětová
obezita
přičítat
ačkoli, i když
vést
pravděpodobně
přispět
inteligence lidí
jednotvárný, monotónní
věnovat
usilování, aktivity
mimoto, kromě toho
najít cestu, poradit si
přeplněné, přelidněné
venkovské město
množství
znalosti
na dosah ruky
prakticky, ve skutečnosti
každou, veškerou
dokonce
před námi
určité, jisté
úkol, úloha
například

takeoff
landing
handle air traffic

/ˈteɪkof/
/ˈlændɪŋ/
/ˈhændl eə ˈtræfɪk/

monumental
beat
chess genius
state
exponential increase

/monjʊˈmentl/
/bi:t/
/tʃes ˈdʒi:niəs/
/steɪt/
/ekspəˈnenʃəl ɪn
ˈkri:s/
/dɪˈvaɪs/
/ˈdɪstənt ˈfju:tʃə/
/ədˈvɑ:nst/
/deɪ tə deɪ/

device
distant future
advanced
day-to-day

vzlet (start letadla)
přistání
řídit provoz na letišti,
nebo ve vzduchu
obrovská, kolosální
přemoci, překonat
šachový génius
uvést, oznámit
exponenciální růst
přístroj
vzdálená budoucnost
pokrokový, pokročilý
každodenní

