VOCABULARY

Tato slova jsou k článku:

Planning a trip to Scotland
compared to
unparalleled
delight
breathtaking
intriguing
heritage
severe
latitude
due to
surrounding
current
count on
pattern
renowned
magnificent
majority
towards
ferry
cautious
purchase
visitor pass
including
stately home
however
majestic
adventure
break
search for
resort
come across
list
hassle
network
bike hire
available
rural area
regular
suitable
on your own
explore
at your own pace
make sure
place your order
attend to
since
uneasiness
accommodation
range
backpacker
chalet

/kəmˈpeəd tʊ/
/ʌnˈpærəleld/
/dɪˈlaɪt/
/ˈbreθˌteɪkɪŋ/
/ɪnˈtri:ɡɪŋ/
/ˈherɪtɪdʒ/
/sɪˈvɪə/
/ˈlætɪtju:d/
/dju: tʊ/
/səˈraʊndɪŋ/
/ˈkʌrənt/
/kaʊnt on/
/ˈpætən/
/rɪˈnaʊnd/
/mæɡˈnɪfɪsənt/
/məˈdʒorɪti/
/təˈwo:dz/
/ˈferi/
/ˈko:ʃəs/
/ˈpɜ:tʃəs/
/ˈvɪzɪtə pɑ:s/
/ɪnˈklu:dɪŋ/
/ˈsteɪtli həʊm/
/haʊˈevə/
/məˈdʒestɪk/
/ədˈventʃə/
/breɪk/
/sɜ:tʃ fo:/
/rɪˈzo:t/
/kʌm əˈkros/
/lɪst/
/ˈhæsəl/
/ˈnetwɜ:k/
/baɪk haɪə/
/əˈveɪləbəl/
/ˈrʊərəl ˈeəriə/
/ˈreɡjʊlə/
/ˈsju:təbəl/
/on jo: əʊn/
/ɪkˈsplo:/
/ət jo: əʊn peɪs/
/meɪk ʃʊə/
/pleɪs jo: ˈo:də/
/əˈtend tʊ/
/sɪns/
/ʌnˈi:zinəs/
/əˌkoməˈdeɪʃən/
/reɪndʒ/
/ˈbækˈpækə/
/ˈʃæleɪ/

v porovnání s
jedinečné
potěšení, požitek
úžasná, dech beroucí
neobvyklá, fascinující
odkaz, dědictví
nepříznivá, drsná
zeměpisná šířka
kvůli, díky
okolní
proud
počítat s
vzor, schéma
proslulé, pověstné
nádherné
většina
směrem k
trajekt
obezřetný, opatrný
koupit
průkaz návštěvníka, hosta
zahrnující
malý zámek, sídlo
ale, avšak
velkolepý, majestátný
dobrodružství
krátká dovolená
hledat
rekreační středisko
najít, narazit
seznam
problém, potíž
síť
půjčovna kol
k dispozici
venkovská oblast
pravidelný
vhodné
samostatně, sám
prozkoumat
vlastním tempem
ujistit se
objednat si
obsloužit
jelikož
rozpačitost
ubytování
lišit se
turista s batohem
chata, horská bouda

Tato slova jsou k článku

Team Building Days - White Water Rafting
white water rafting
whiff of fear
corporate
team building
.
session
involve
adventure
teamwork
valued
proven way
get complex job done
.
achieve goal
require
skill
personality
smoothly
set aside
staff
encourage
closely
naturally
socializing
essential
join a company
upset
equilibrium
merge
underlying
rivalry
grudge
address
cement
set a task
flowing
combine
co-dependency
thrill
challenging
navigate
rapids
supervised
guide
reputable
constant
danger
unlike
split
competing
scream
tailor to suit your needs

/waɪt ˈwo:tə ˈrɑ:ftɪŋ/
/wɪf əv fɪə/
/ˈko:pərət/
/ti:m ˈbɪldɪŋ/

suitable
rushing torrent
providing
accommodation
enrich
bring out

/ˈsju:təbəl/
/raʃɪŋ ˈtorənt/
/prəˈvaɪdɪŋ/
/ə koməˈdeɪʃən/
/ɪnˈrɪtʃ/
/brɪŋ aʊt/

/ˈseʃən/
/ɪnˈvolv/
/ədˈventʃə/
/ˈti:mwɜ:k/
/ˈvælju:/
/ˈpru:vən weɪ/
/get ˈkompleks dʒob
dan/
/əˈtʃi:v ɡəʊl/
/rɪˈkwaɪə/
/skɪl/
/pɜ:səˈnælɪti/
/ˈsmu:ðli/
/set əˈsaɪd/
/stɑ:f/
/ɪnˈkarɪdʒ/
/ˈkləʊsli/
/ˈnætʃərəli/
/ˈsəʊʃə laɪzŋ/
/ɪˈsenʃəl/
/dʒoɪn ə ˈkampəni/
/apˈset/
/i:kwəˈlɪbriəm/
/mɜ:dʒ/
/andəˈlaɪ-ɪŋ/
/ˈraɪvəlri/
/ɡradʒ/
/əˈdres/
/sɪˈment/
/set ə tɑ:sk/
/ˈfləʊɪŋ/
/kəmˈbaɪn/
/kəʊ dɪˈpendənsi/
/θrɪl/
/ˈtʃæləndʒɪŋ/
/ˈnævɪɡeɪt/
/ˈræpɪdz/
/ˈsu:pəvaɪzd/
/ɡaɪd/
/ˈrepjʊtəbəl/
/ˈkonstənt/
/ˈdeɪndʒə/
/anˈlaɪk/
/splɪt/
/kəmˈpi:tɪŋ/
/ˈskri:m/
/ˈteɪlə tə sju:t jo: ni:dz/

rafting na divoké řece
závan, náznak strachu
firemní
utužování týmu (team
building)
setkání
zahrnovat, obsahovat
dobrodružství
spolupráce, týmová práce
ceněný, hodnocený
osvědčený způsob
uskutečnit, splnit složitý úkol,
projekt
dosáhnout cíle
vyžadovat, být zapotřebí
dovednost
povaha, charakter
hladce, bez problémů
nechat stranout, odložit
zaměstnanci
povzbudit
úzce (spolupracovat)
přirozeně, samozřejmě
žít společenským životem
nezbytné
vstoupit do společnosti
narušit, znepokojit
rovnováha, klid
sloučit, fúzovat
skrytá
rivalita, soupeření
zaujatost, zloba
vypořádat se, pojmenovat
stmelit, upevnit
určit, stanovit úkol
tekoucí
sloučit
vzájemná závislost
vzrušení
náročný
proplouvat
peřej
pozorován, hlídán
průvodce, vůdce
renomovaná, s dobrou pověstí
neustálý
nebezpečí
na rozdíl od
rozdělit
soutěžící
křik
přizpůsobit vašim potřebám,
ušitý na míru
vhodný
silný, rychlý proud
poskytování, zajišťování
ubytování
obohatit, obohacovat
přijít s

set scene
mate
onboard
memory
spill
afterwards

/set si:n/
/meɪt/
/on bo:d/
/ˈmeməri/
/spɪl/
/ˈɑ:ftəwədz/

připravit místo, dějiště
partner
na palubu
vzpomínka
spadnutí z lodě
později, potom

Tato slova jsou k článku:

Is Yoga or Pilates a Better Way to Lose Weight?
lose weight
common topic
individual
requirement
different deal
reason
most widely
practiced
ensure
make sure
supple
numerous
run
ancient
involve
synchronized
both ... and
spiritual
asana
blend
attempt
introduce
sense of balance
recognize
maintain
in addition
advanced
gain
insightful
eminent
rehabilitative
enhancement
comprise
equipment
reformer
exclusively
coordinating
movement
restrained
full-fledged
regime
multiple
versatile
true
established
proved
count out

/lu:z weɪt/
/ˈkomən ˈtopɪk/
/ɪndɪˈvɪdʒuəl/
/rɪˈkwaɪəmənt/
/ˈdɪfərənt di:l/
/ˈri:zən/
/məʊst ˈwaɪdli/
/ˈpræktɪst/
/ɪnˈʃʊə/
/meɪk ʃʊə/
/ˈsʌpəl/
/ˈnju:mərəs/
/rʌn/
/ˈeɪnʃənt/
/ɪnˈvolv/
/ˈsɪŋkrənaɪzd/
/bəʊθ … ænd/
/ˈspɪrɪtʃuəl/
/ˈɑ:sənə/
/blend/
/əˈtempt/
/ɪntrəˈdju:s/
/ sens əv ˈbæləns/
/ˈrekəɡnaɪz/
/meɪnˈteɪn/
/ɪn əˈdɪʃən/
/ədˈvɑ:nst/
/ɡeɪn/
/ˈɪnsaɪtfəl/
/ˈemɪnənt/
/ri:haˈbɪlɪteɪtɪv/
/ɪnˈhɑ:nsmənt/
/kəmˈpraɪz/
/ɪˈkwɪpmənt/
/rɪˈfo:mə/
/ɪkˈsklu:sɪvli/
/kəʊˈo:dɪneɪtɪŋ/
/ˈmu:vmənt/
/rɪˈstreɪnd/
/fʊl fledʒd/
/reɪˈʒi:m/
/ˈmʌltɪpəl/
/ˈvɜ:sətaɪl/
/tru:/
/ɪˈstæblɪʃt/
/pru:vd/
/kaʊnt aʊt/

zhubnout
běžné téma
jednotlivec, člověk
požadavek, podmínka
odlišná, jiná věc
důvod
nejznámější
praktikované
zajistí
ujistit se
ohebný, pružný
četný, početný
projít, uskutečnit
starodávný
vyžadovat
synchronizované
jak … tak
duševní
ásana, jógová pozice
mix
pokus
představit, uvést
pocit rovnováhy
přijmout
udržet
navíc
pokročilá
získat
srozumitelné
vynikající
rehabilitující
posílení
obsahovat, zahrnovat
vybavení, nářadí
reformátor
výhradně
koordinující
pohyb
používaný
plně kvalifikovaný
tréninkový režim
mnohonásobné
univerzální
pravda
zavedená, uznávaná
osvědčená
vyloučit

posture
muscle
appearance
lean
toned body
shape
strength

/ˈpostʃə/
/ˈmʌsəl/
/əˈpɪərəns/
/li:n/
/təʊnd ˈbodi/
/ʃeɪp/
/streŋθ/

držení těla, postoj
sval
vzhled
štíhlé
tónované tělo
forma, fyzický stav
síla

Tato slova jsou k článku:

How Well Do You Treat Your Business Ideas?
treat
idea
chance
flourish
surrender
influence
discard
manufactured
article
thriving
efficient
manner
dishearten
give up
make sure
conduct
proper
research
convince
sales pitch
entail
practice
launch
require
funding
in other words
mean
meticulously
predict
doubt
argue
viewpoint
adequately
intend
reason
preferable
available
chart
convincing
rejected
elsewhere
receptive
sensible
justifiably
extraordinary
deserve

/tri:t/
/aɪˈdɪə/
/tʃɑ:ns/
/ˈflʌrɪʃ/
/səˈrendə/
/ˈɪnfluəns/
/dɪsˈkɑ:d/
/mænjʊˈfæktʃəd/
/ˈɑ:tɪkəl/
/ˈθraɪvɪŋ/
/ɪˈfɪʃənt/
/ˈmænə/
/dɪsˈhɑ:tnd/
/ɡɪv ʌp/
/meɪk ʃʊə/
/kənˈdʌkt/
/ˈpropə/
/rɪˈsɜ:tʃ/
/kənˈvɪns/
/seɪlz pɪtʃ/
/ɪnˈteɪl/
/ˈpræktɪs/
/lo:ntʃ/
/rɪˈkwaɪə/
/ˈfʌndɪŋ/
/ɪn ˈʌðə wɜ:dz/
/mi:n/
/məˈtɪkjələslɪ/
/prɪˈdɪkt/
/daʊt/
/ˈɑ:ɡju:/
/ˈvju:poɪnt/
/ˈædɪkwətlɪ/
/ɪnˈtend/
/ˈri:zən/
/ˈprefərəbəl/
/əˈveɪləbəl/
/tʃɑ:t/
/kənˈvɪnsɪŋ/
/rɪˈdʒektɪd/
/ˈelsweə/
/rɪˈseptɪv/
/ˈsensɪbəl/
/ˈdʒʌstɪfaɪəblɪ/
/ɪkˈstro:dənəri/
/dɪˈzɜ:v/

zacházet, nakládat
nápad
příležitost
vzkvétat, úspěšně se rozvíjet
vzdát se, podlehnout
vliv
odložit, zbavit se
vyrobený, zhotovený
výrobek, předmět
prosperující
účinný
způsob
odradit, vzít sebevědomí
vzdát se
ujistěte se
provést
náležitý, řádný
průzkum, výzkum
přesvědčit
vychvalování zboží, služby
znamenat, mít za následek
postup, praxe
uvést na trh
vyžadovat
finance, financování
jiným slovy
znamenat
velmi pečlivě
předpovědět
pochybnost, nedůvěra
dokazovat, argumentovat
stanovisko
dostatečně
mít v úmyslu, zamýšlet
důvod
vhodnější
k dispozici, k mání
graf, diagram
přesvědčivý
zamítnut
někde jinde
přístupný
praktický
spravedlivě, oprávněně
mimořádné
zasloužit si, zasluhovat

at any rate
dismiss
face
brilliant
inventor
turn down
potential
shield
disruption
challenge
familiar
privilege
fail
acknowledge
benefit
woman
entrepreneur
additional
reservation
seek
leverage
like-minded
issue
secure
startup
venture
from scratch
rewarding
endeavour
confident
pitching
within

/ət ˈeni reɪt/
/dɪsˈmɪs/
/feɪs/
/ˈbrɪljənt/
/ɪnˈventə/
/tɜ:n daʊn/
/pəˈtenʃəl/
/ʃi:ld/
/dɪsˈrʌpʃən/
/ˈtʃæləndʒ/
/fəˈmɪliə/
/ˈprɪvəlɪdʒ/
/feɪl/
/əkˈnolɪdʒ/
/ˈbenəfɪt/
/ˈwʊmən
ontrəprəˈnɜ:/
/əˈdɪʃənəl/
/rezəˈveɪʃən/
/si:k/
/ˈli:vərɪdʒ/
/laɪk ˈmaɪndɪd/
/ˈɪʃu:/
/sɪˈkjʊə/
/stɑ:tʌp/
/ˈventʃə/
/from skrætʃ/
/rɪˈwo:dɪŋ/
/ɪnˈdevə/
/ˈkonfɪdənt/
/pɪtʃɪŋ/
/wɪðˈɪn/

rozhodně, v každém případě
zavrhnout
čelit
brilantní, vynikající
vynálezce
odmítnout
potenciál
chránit se
narušení
ohrozit
dobře, důvěrně známý
výsada, privilegium
nedařit se
uznat, ocenit
získat, mít užitek, prospěch
podnikatelka
další, dodatečné
výhrada
hledat
vložit, investovat
stejně smýšlející
problematika, téma
zajistit, obstarat
startup
podnik
od začátku, na zelené louce
prospěšná, užitečná
úsilí, námaha
jistý si, sebejistý
nabízet, dát na trh
uvnitř

